
  

 
শ্রেণ িঃ দ্বিতীয় 

২য় পর্ব পরীক্ষা ২০২০ 

ণিষয়িঃ িাাংলা (নানা রঙের ফুল ফল) 

ললকচার শীট – ২ 

তাদ্বরখঃ ৩১/০৫/২০২০   

• দ্বশক্ষার্বীরা ‘নানা রঙের ফুলফল’ গল্পদ্বটর ২য় অংশ পড়লর্ ও িুঝলর্।   

• সংঙক্ষঙপ গঙের লশষ অংশঃ   

# লর্দ্বশ জন্মায় – কলা, কাাঁঠাল, আনারস 

# প্রচুর ফঙল - আম, জাম, লপয়ারা, লপাঁঙপ, র্াদ্বি, তরমুজ, দ্বলচু, ডার্, ডাদ্বলম, র্াতাদ্বর্ ললরু্, 

জামরুল, তাল, কমলা।  

# কাাঁচাঙত সরু্জ র্াঙক – আম, লপাঁঙপ, লপয়ারা, র্াদ্বি।   

# পাকার পর হলুদ – আম, লপাঁঙপ, লপয়ারা, র্াদ্বি।  

# লেতরটা লাল – ডাদ্বলম, তরমুজ।  

# লেতরটা লগালাদ্বপ – পাকা র্াতাদ্বর্ ললরু্। 

# সাদা রং – জামরুল।  

# কমলা রং – কমলার লকাষ ও লখাসা উেয়ই। 

• দ্বশক্ষার্বী মূলশঙের অর্থ িুঝলর্ ও মূলশব্দগুঙলা দ্বলখঙর্। 

মূলশব্দ ও মূলশঙের অর্থিঃ  

হঙরক রকম – অঙনক রকঙমর  

লর্দ্বশ হয়  

প্রচুর ফঙল – অঙনক জন্মায়   

লগালাদ্বপ রঙের  

টুকটুঙক লাল  

খুর্ লাল  



  

লকাষ – লকায়া, কাাঁঠাল র্া কমলা ললরু্র আলগা অংশ  

উেয়ই – দুঙটাই  

ণশক্ষার্থীরা মূলশে ণদঙয় করা শ্র াট শ্র াট প্রলের উত্তর ণদলর্ঃ  

১। লকান লদঙশ হঙরক রকম ফল ফঙল? উত্তরঃ র্াংলাঙদঙশ।  

২। র্াংলাঙদঙশ লকান লকান ফল লর্দ্বশ হয়? উত্তরঃ কলা, কাাঁঠাল, আনারস।  

৩। র্াংলাঙদঙশ প্রচুর ফঙল লকান লকান ফল? উত্তরঃ আম, জাম, লপয়ারা, লপাঁঙপ, র্াদ্বি, 

তরমুজ, দ্বলচু।  

৪। আম, লপাঁঙপ, লপয়ারা, র্াদ্বি কাাঁচা র্াকঙত কী রঙের হয়? উত্তরঃ সরু্জ রঙের।  

৫। আম, লপাঁঙপ, লপয়ারা, র্াদ্বি পাকার পর কী রঙের হয়? উত্তরঃ হলুদ র্া লসানাদ্বল 

রঙের।  

৬। পাকা র্াতাদ্বর্ ললরু্র দ্বেতরটা কী রঙের হয়? উত্তরঃ হালকা লগালাদ্বপ রঙের।  

৭। ডাদ্বলম ও তরমুঙজর দ্বেতরটা কী রঙের হয়? উত্তরঃ লাল রঙের।  

৮। জামরুঙলর রং কী? উত্তরঃ সাদা ও অনয রঙেরও হয়।  

৯। লকান ফঙলর লকাষ ও লখাসা উেয়ই কমলা রঙের হয়? উত্তরঃ কমলার।  

১০। আমাঙদর ফলগুঙলা লকমন? উত্তরঃ লদখঙতও সুন্দর, লখঙতও মজা।  

• ণশক্ষার্থীরা গে শ্রর্ঙে যুক্তি থ খুুঁঙে শ্রির েরঙি ও দুইণট েঙর শে তৈণর েরার শ্রেষ্টা 

েরঙি। 

যুক্তি থিঃ 

ি = ে + গ – র্াদ্বি, র্ি  

ন্দ = ন + দ – সুন্দর, আনন্দ  

প্র = প + র ফলা – প্রজাপদ্বত, প্রদ্বতদ্বদন  

নয = ন + য ফলা – অনয, জনয  

 

দ্বশক্ষক - 

শাহদ্বরন সুলতানা লমৌলী 


