রয়্যাল ররসিডেসিয়্াল স্কুল
সিডলবাি-২০১৪
রেসি: প্রথম
সবষয়্ ঃ বাাংলা

বই সির্ ধাসরত রবাে ধ বই
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
আমার বাাংলা বই
গদ্য
১। আমার পসরচয়্ ২। আসম ও আমার িহপাঠী ৩। আমরা কী কী কাজ কসর
৪। কাক ও কলসি ৫। আঁকাআঁসক ৬। বি ধ সিসি (অ রথডক ঞ পর্ ধন্ত) ৭।
স্বরবি ধ
৮। ব্যঞ্জিবি ধ ৯। বি ধমালা ১০। কারসচহ্ন ১১। শুভ ও
দাসদমা ১২। রুসবর বাগাি ১৩। মাডয়্র ভাডলাবািা।
পদ্য
১। আতা গাডে রতাতা পাসি ২। ইতল সবতল ৩। বাক বাকুম পায়্রা।
ব্যকরি ১। উদাহরিিহ িাংজ্ঞা সলি ভাষা, মাতৃভাষা, ব্যাকরি, বাাংলা ব্যাকরি,
বি ধ, বি ধমালা, িব্দ।
২। স্বরসচহ্ন আ (ঃা), ই ()), ঈ (ঃী), উ (ঃ ) কার দ্বারা িব্দ গঠি।
৩। সবপরীত িব্দ সদি, দূর, ভাল, িতয, রকিা, রোট, িহজ, োি, জীবি,
সভতর, ভুল, আয়্, আিা।
৩। সলঙ্গ পসরবতধি আববা, বালক, মামা, ির, রেডল, ভাই, রিাকা, পাঠক,
িায়্ক, োত্র।
৪। এক কথায়্ প্রকাি সিক্ষা রদি সর্সি, আকাডি উডে রর্, র্া রদিা র্ায়্ িা,
জািার ইচ্ছা, পাি করার ইচ্ছা, পাসির োক, সর্সি দাি কডরি, জীবি পর্ ধন্ত।
৫। অনুডচ্ছদ সলি (৫টি বাডকয)ঃ ক) আমার মা ি) সবোল।
সদ্বতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
আমার বাাংলা বই
গদ্য
১। বি ধ সিসি (ট রথডক ম পর্ ধন্ত) ২। েসব রদসি কথায়্ সলসি ৩। কার সচহ্ন সদডয়্ িব্দ
সলসি ৪। েসব সিডয়্ কথা ৫। মুমুর িাত সদি ৬। সিঁপডে ও ঘুঘু ৭। গাে লাগাডিা।

পদ্য
ব্যকরি

১। হিহি পিপি ২। মামার বাসে ৩। রভার হডলা।
১। উদাহরিিহ িাংজ্ঞা সলি বাকয, পদ, সলঙ্গ, বচি।
২। স্বরসচহ্ন ঊ (ঃ ), ঋ (ঃ ), এ ( )), ঐ ( ))-কার দ্বারা িব্দ গঠি।
৩। সবপরীত িব্দ আডলা, জয়্, দূডর, থামা, আদাি, জমা, আপি, আিল,
ইতর, ইহকাল, আকাি, গসরব, োত্র।
৪। সলঙ্গ পসরবতধি পুত্র, দাদা, রিবক, রদব, যুবক, িািা, রলিক, রাজা, বর।
পাতা-১২

৫। এক কথায়্ প্রকাি সর্সি সবচার কডরি, র্ি আডে র্ার, পডরর অর্ীি, রর্
গাে অন্য গাডের উপর জডে, পাতার িব্দ, র্ার মমতা রিই, রর্ রবসি কথা
বডল, অল্প কথা বডল রর্, রদিডক ভাডলাবাডিি সর্সি।
৬। অনুডচ্ছদ সলি (৫টি বাডকয)ঃ ক) আমাডদর সবদ্যালয়্ ি) গরু।
বাসষ ধক পরীক্ষা
আমার বাাংলা বই
গদ্য
১। বি ধ সিসি (র্ রথডক ঃ পর্ ধন্ত) ২। কার সচহ্ন সদডয়্ িব্দ ততরী ৩। আমাডদর
রদি ৪। মুসিডর্াদ্ধাডদর কথা ৫। মাডয়্র ভাডলাবািা ৬। িব্দ বলার রিলা ৭।
সিঁপডে ও ঘুঘু ৮। গাে লাগাডিা।
পদ্য
১। ইতল সবতল ২। ছুটি ৩। মামার বাসে ৪। রভার হডলা ৫। েোয়্ েোয়্ িাংখ্যা।
ব্যকরি ১। উদাহরিিহ িাংজ্ঞা সলি ভাষা, ব্যাকরি, বি ধ, িব্দ, বাকয, পদ, বচি,
সলঙ্গ।
২। স্বরসচহ্ন ও (vঃা ) কার, ঔ (ŠŠ ) কার দ্বারা িব্দ গঠি এবাং ১ম ও ২য়্
িামসয়্ক পরীক্ষার পুিরাডলাচিা।
৩। সবপরীত িব্দ কু, রিাক, সুি, উজাি, বর, কাডে, উঁচু, িতুি, রিালা, রবাকা, উপর, হাসি।
৪। সলঙ্গ পসরবতধি সকডিার, সপ্রয়্, িদ, দাি, িরল, ময়ূর, স্বামী, চাচা, সিক্ষক, কাকা।
৪। এক কথায়্ প্রকাি িদী মাতা র্ার, র্ার তুলিা িাই, র্ার দয়্া িাই, র্া
পেডে, র্া উঠডে, রকাসকডলর োক, িাপ রিলা রদিায়্ রর্, আল্লাহর প্রসত
সবশ্বাি রিই র্ার, আল্লাহর প্রসত সবশ্বাি আডে র্ার।
৬। অনুডচ্ছদ সলি (৫টি বাডকয)ঃ র্াি, আমার মা, আমাডদর সবদ্যালয়্, গরু।
প্রডের র্রি ও মাি বন্টি
কসবতা সলিি (কসবর িামিহ) (১টি)
১ + ১ + ৮ = ১০
িডব্দর অথ ধ (৫টি)
= ০৫
বাকয গঠি (৫টি)
= ১০
প্রডোত্তর (৩টি)
= ১৫
শুন্যস্থাি পুরি (৫টি)
= ১০
িতয/সমথ্যা (৫টি)
= ১০
ধ/শ্রুতসলসপ
যুিবি
(৫টি)
= ০৫
ব্যাকরি
িাংজ্ঞা (২টি)
= ০৫
স্বরসচহ্ন দ্বারা িব্দ গঠি
= ০৫
সবপরীত িব্দ (৫টি)
= ০৫
সলঙ্গ পসরবতধি (৫টি)
= ০৫
এক কথায়্ প্রকাি (৫টি)
= ০৫
অনুডচ্ছদ (৫টি বাডকয) (১টি)
= ১০
পাতা-০১

িব ধডমাট = ১০০
পাতা-০২

পাতা-১১

Questions Items & Marks distribution:












Poem (any one)
= 10
Word meaning
1  7 = 07
Make Sentences (5)
2  5 = 10
Fill in the gaps/True/False (5)
= 05
Translation into Bengali (5)
= 10
Re-arrange the jumble words into sentences (5)
= 10
Answer the following questions (5)
= 15
Grammar: (Definition (any two) (5)
= 10
Translate into English (5)
= 10
Paragraph (5 sentences) (any one)
= 10
Dictation
= 03
Total = 100
সবষয়্ ঃ অাংকি

বইডয়্র িাম আমার েসব আঁকা
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্
জাতীয়্ পতাকা, িাপলা, আম, োতা, রবগুি, গ্লাি ও রিঁডপ।
সদ্বতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্
পাসি, োসলম, গাসে, রিৌকা, পদ্মফুল ও ঘর।
বাসষ ধক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্
রপসিল, কাপ, ঘুসে, পাতা, মাে ও সমশুক।
[১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পাডঠর পুিরাডলাচিা]
প্রডের র্রি ও মাি বন্টি
েসব আঁকডত হডব
৫  ৬ = ৩০
ব্যবহাসরক (বইডয়্র কাজ)
= ২০
িব ধডমাট = ৫০
পাতা-১০

সবষয়্ ঃ গসিত

বই প্রাথসমক গসিত (ডবােধ প্রকাসিত)
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
অাংডক রলিা
ঃ ১ রথডক ৬০ পর্ ধন্ত (বাাংলায়্ ও ইাংডরসজডত)
কথায়্ রলিা
ঃ ১ রথডক ৬০ পর্ ধন্ত (বাাংলায়্ ও ইাংডরসজডত)
রোট রথডক বে/বে রথডক রোট িাসজডয়্ ও রলিা ঃ
১ - ৬০ পর্ ধন্ত (িাংখ্যা
রদয়্া থাকডব)
রজাে ও সবডজাে িাংখ্যা পৃথক করা ঃ ১ - ৬০ পর্ ধন্ত (িাংখ্যা রদয়্া থাকডব)
িামতা
ঃ ১ রথডক ৬ এর ঘর পর্ ধন্ত।
রর্াগ ও সবডয়্াগ
ঃ পৃষ্ঠা িাং-২৮, ২৯, ৩৭, ৩৮ ও ৪৭।
িমুিা:
৮
৫
১৭ + ৭ =
+০
-৪
১৪ - ৬ =
িাসলঘর পূরি করা
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৬৪, ৬৫, ৬৭ ও ৬৯।
িমুিা:
৭
৯
+৪=৮
+
৯=৫
৭
৩
প্রোকাডর রর্াগ ও সবডয়্াগ
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৩১, ৩৯ ও ৪৭।
মািিাাংক
ঃ রবাে ধ বই রথডক ততসর কডর রিিাডত হডব।
িমুিা: প্রে: ১) রতামার গসিত বইডয়্র িাম সক?
উত্তর: প্রাথসমক গসিত,
প্রথম রেসি।
২) একটি রগারুর কয়্টি পা?
উত্তর: ৪টি।
৩) ৮টি ফুল কত রজাো?
উত্তর: ৪ রজাো।
৪) ৪ এর িাডথ কত রর্াগ করডল ৯ হয়্? উত্তর: ৫ রর্াগ করডল।
সদ্বতীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
অাংডক রলিা
ঃ ৬১ রথডক ১১০ পর্ ধন্ত (বাাংলায়্ ও ইাংডরসজডত)
কথায়্ রলিা
ঃ ৬১ রথডক ১১০ পর্ ধন্ত (বাাংলায়্ ও ইাংডরসজডত)
রোট রথডক বে/বে রথডক রোট িাসজডয়্ রলিা
ঃ
৬১ - ১১০ পর্ ধন্ত (িাংখ্যা
রদয়্া থাকডব)
রজাে ও সবডজাে িাংখ্যা পৃথক করা ঃ ৬১ - ১১০ পর্ ধন্ত (িাংখ্যা রদয়্া থাকডব)
িামতা
ঃ ৭ রথডক ১০ এর ঘর পর্ ধন্ত।
দিডকর িাহাডে পো ও রলিা ঃ পৃষ্ঠা িাং-৫৫, ৫৬ ও ৫৭।
রর্াগ ও সবডয়্াগ
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৬৪, ৬৬ ও ৬৯।
িমুিা:
১৪
১৫
৩১ + ১৮ =
+ ১২
-৮
৩৩ - ১২ =
পাতা-০৩

িাসলঘর পূরি করা
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৬৪, ৬৫, ৬৭ ও ৬৯।
িমুিা:
৭
১৯
১২ +
= ১৯
+
-৯=৭
১৫
৮
প্রোকাডর রর্াগ ও সবডয়্াগ
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৬৫, ৬৭ ও ৬৯
মািিাাংক
ঃ রবাে ধ বই রথডক ততসর কডর রিিাডত হডব।
িমুিা: প্রে: ১) রকািটি সবডজাে? ৩৫/৩৮/৪২।
উত্তর: ৩৫।
২) ৫  ৯ = কত হয়্?
উত্তর: ৪৫।
৩) ১ দি ৬ = কত হয়্?
উত্তর: ১৬।
৪) ১২ এর িাডথ কত রর্াগ করডল ১৯ হয়্?
উত্তর: ৭।
[১ম িামসয়্ক পাডঠর পুিরাডলাচিা]
বাসষ ধক পরীক্ষা
অাংডক রলিা
ঃ ১১১ রথডক ১৫০ পর্ ধন্ত (বাাংলায়্ ও ইাংডরসজডত)
কথায়্ রলিা
ঃ ১১১ রথডক ১৫০ পর্ ধন্ত (বাাংলায়্ ও ইাংডরসজডত)
রোট রথডক বে/বে রথডক রোট িাসজডয়্ রলিা
ঃ
১১১ - ১৫০ পর্ ধন্ত (িাংখ্যা
রদয়্া থাকডব)
রজাে ও সবডজাে িাংখ্যা পৃথক করা ঃ ১১১ - ১৫০ পর্ ধন্ত (িাংখ্যা রদয়্া থাকডব)
িামতা
ঃ ১ রথডক ১০ এর ঘর পর্ ধন্ত।
ক্রমবাচক িাংখ্যা
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৭৯ ও ৮০।
রর্াগ ও সবডয়্াগ
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৮১ ও ৮৩।
িমুিা:
১৫
৪৯
২৬ + ১৩ =
+ ১৪
- ১৯
৪৬ - ২৪ =
িাসলঘর পূরি করা
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৮২ ও ৯৬।
িমুিা:
২০
৩৩
+ ২১ =
+
২৪ +
=
৪০
১০
প্রোকাডর রর্াগ ও সবডয়্াগ
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৮২, ৮৩, ৯৩, ৯৪ ও ৯৬।
জযাসমসতক আকৃসত
ঃ পৃষ্ঠা িাং-৯০, ৯১ ও ৯২।
মািিাাংক
ঃ রবাে ধ বই রথডক ততসর কডর রিিাডত হডব।
িমুিা: প্রে: ১) চতুথ ধ এর পর সক হয়্?
উত্তর: পঞ্চম।
২) ‘
’ সচত্রটি রকাি আকৃসতর?
উত্তর: চারডকািা।
৩) অাংক িাংখ্যা কয়্টি?
উত্তর: ১০টি।
৪) রতামার গসিত বইডয়্র িীসত বাকয সক?
উত্তর: িদা িতয কথা
বসলডব।

[১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পাডঠর পুিরাডলাচিা]
প্রডের র্রি ও মাি বন্টি
অাংডক রলি (বাাংলা ও ইাংডরসজডত)
৩ + ৩ = ০৬
কথায়্ রলি (বাাংলায়্ ও ইাংডরসজডত)
২  ৬ = ১২
রোট রথডক বে/বে রথডক রোট িাজাও
= ১০
রজাে-সবডজাে িাংখ্যা পৃথক কর
= ১০
িামতা (১টি)
= ১০
রর্াগ কর (৩টি)
২  ৩ = ০৬
সবডয়্াগ কর (৩টি)
২  ৩ = ০৬
িাসলঘর পূরি কর (৫টি)
২  ৫ = ১০
প্রোকাডর রর্াগ ও সবডয়্াগ (৪টি)
= ২০
মািিাাংক (৫টি)
২  ৫ = ১০
িব ধডমাট = ১০০
পাতা-০৪

Make Sentences:
Come, Open, Close, Look, Show, Little, Egg, Hat, Fish, Picture,
Stick, Fat, Door, Book, Pencil, Do, White.
Grammar: Definition- Vowel & Consonant, Number, Gender,
Parts of Speech, Articles and Noun.
Paragraph: (Five sentences) : a) The Cow b) Rice
Revision : First Term Examination

Annual Examination:
English For Today: Class One (Text book)
Unit – 4 Lesson : 3, 8 (Page 44, 51)
Unit – 5 Lesson : 1 – 6 (Page 52 – 61)
N.B. Active English Book (I)
Lesson: 19 – 28 (Page 36 – 47)
Table
Home
(ডটবল্) রটসবল
(ডহাম) বাসে, গৃহ
Board
Violet
ধ
(ডবােধ) তিা, রবাে
(ভাইওডলট্) রবগুসি
Bench
Lesson
(ডবঞ্চ) রবসঞ্চ
(ডলিন্) পাঠ
Chair
Duck
(ডচয়্ার) রচয়্ার,
(োক্) পাসতহাঁি

রকদারা
(ব্যাগ্) থডল
(ক্লািরুম) রেসিকক্ষ
(রুম্) কক্ষ
(ডটসলড াি) দূর
কথি র্ন্ত্র
Crow
(ক্র) কাক
Plant
(প্ল্যান্ট) উসিদ, চারা
Tree
(সি) গাে
Television (ডটসলসভিি) দূরদিধি
Pond
(পন্ড্) রোবা
Tub
(টাব্) টব
Tubewell (টিউব-ওডয়্ল)
িলকূপ
Bag
Classroom
Room
Telephone

Leaf
Blue
Coat
After

(লীফ্) গাডের পাতা
(ডলাঃ) িীল
(ডকাট্) জামা
(অযা টার) পডর

Before
Onion
East
West
North
South

(সবড ার্) পূডব ধ, আডগ
(অসিয়্ি) রিঁয়্াজ
(ঈষ্ট) পূব ধসদক
(ওডয়্ষ্ট) পসিম সদক্
(িথ ধ) উত্তর সদক্
(িাউথ) দসক্ষি সদক্

Make Sentences:
Table, Cow, Cat, Tree, Cap, Hat, Tub, This, These, Kite, Bag,
Board, Goat, Horse, North, Sun, Mango, They, East, West, They,
We, Nurse, Boy, Dog, Girl.

Grammar: Definition-Sentence, Syllable, Number, Gender,
Article, Parts of Speech and Subject Predicate.
Paragraph: (Five sentences): a) My self b) The cat c) Our School.
Revision : First & Second Term Examination

Paragraph: a) My self b) Our School c) My Mother.

English For Today: Class One (Text book)
Unit – 3 Lesson : 1 – 3 (Page 38 – 40)
Unit – 4 Lesson : 1 – 8 (Page 41 – 51)
N.B. Active English Book (I)
Lesson: 11 – 18 (Page 24 – 35)

Down
Come
Open
Draw
Take
Close
Here
Show
Door
Hand
Eye
Want
Caught
Again
Alive

(স্ট্যান্ড্) দাঁোডিা
(োউন্) সিডচ
(কাম্) আিা
(ও’রপন্) রিালা
(ড্র) আঁকা
(ডটক্) লওয়্া
(ডক্লাজ) বন্ধ করা
(ডহয়্ার) এিাডি
(ডিা) প্রকাি করা
(ের) দরজা
(হযান্ড্) হাত
(আই) রচাি
(ওয়্ান্ট) চাওয়্া
(কট্) র্ডরসেল
(অযাডগি) পুিরায়্
(অযালাইভ) জীবন্ত

(ব্যাকল্) জুতার স তা বাঁর্া

Number
পাতা-০৮

2nd Term Exam:

Stand

Buckle

Week

(ড্রাইভ) গাসে চালাডিা
(রাউন্ড) রগালাকার
(ক্লক) বে ঘসে
(উয়্ীক্) িপ্তাহ

Touch

(টাচ্) রোঁয়্া, স্পিধ করা

Head

(ডহড্) মাথা
(ম্যাচ্) সমল করা
(সমস্) হারাডিা, কুমারী
(হাউি) বাসে
(সভ'ডলজ) গ্রাম, গাঁ
(হাউস্) বাসে
(সভডলজ) গ্রাম
(গাডে ধি) বাগাি
(লাক্) কাডলা
(ক্লার) রাং
(স্যায়্) বলা

Drive
Round
Clock

Match
Miss
House
Village
House
Village
Garden
Black
Colour
Say

(িাম্বার) িাংখ্যা, বচি

সবষয়্ ঃ রোটডদর আরসব ও ইিলাম সিক্ষা (০)
১ম িামসয়্ক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্ আরসব হর রিিা (েসব, উচ্চারি ও অথ ধিহ), আরসব হরড র পসরচয়্,
আরসব হরড র পরীক্ষা, আরসব হর গুডলা পে এবাং িাসলঘডর রলি, অনুিীলিী-১।
২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্ নুিার পসরচয়্, হরকডতর পসরচয়্, হরকডতর ব্যবহার, অনুিীলিী-২,
তািবীডির পসরচয়্ ও ব্যবহার, অনুিীলিী-৩, আত্মীয়্-স্বজি িম্পসকধত িব্দাবসল,
িাদ্যদ্রব্য িম্পসকধত িব্দাবসল, আরসবডত ৬টি ফুডলর িাম এবাং ১ম িামসয়্ডকর
পুিরাডলাচিা।
বাসষ ধক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্ আরসবডত ৬টি ডলর িাম, আরসবডত ৬টি পাসির িাম, আরসবডত ৬টি
পশুর িাম, ইিলাম সিক্ষা অনুিীলিী-৪, ইিলাম সিক্ষা অনুিীলিী-৫ এবাং ১ম ও ২য়্
িামসয়্ডকর পুিরাডলাচিা।
প্রডের র্রি ও মাি বন্টি
িব্দাথ ধ
০৫
প্রে-উত্তর
৩  ৫ = ১৫
িাসলঘর পূরি
২  ৫ = ১০
িতয-সমথ্যা
২  ৫ = ১০
িঠিক উত্তডর টিক () সচহ্ন
২  ৫ = ১০
িব ধডমাট
= ৫০
সবষয়্ আমার প্রথম িিাতি র্মধ সিক্ষা (১)
১ম িামসয়্ক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্ ঈশ্বডরর স্বরূপ, র্মধ ও র্মধগ্রন্ঞ, রদব-রদবীর পসরচয়্, উপািিা ও
প্রাথ ধিা।
২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্ সিতযকমধ, কমধ ল, মসির ও তীথ ধ এবাং ১ম িামসয়্ক পরীক্ষার
পুিরাডলাচিা।
বাসষ ধক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্ গডিডির মাতৃভসি, রামায়্ডির কথা, িঙ্গডদাষ এবাং ১ম ও ২য়্
িামসয়্ক পরীক্ষার পুিরাডলাচিা।

প্রডের র্রি ও মািবণ্টি
প্রডোত্তর (৫টি)
শূন্যস্থাি (৫টি)
িতয-সমথ্যা (৫টি)
িঠিক উত্তডর টিক () সচহ্ন (৫টি)

৪  ৫ = ২০
২  ৫ = ১০
২  ৫ = ১০
২  ৫ = ১০
িব ধডমাট
= ৫০

সবষয়্ ঃ এি. সব পসরডবি সবজ্ঞাি
১ম িামসয়্ক পরীক্ষা
সিব ধাসচত সবষয়্িমূহ
পসরডবি, আমাডদর বাাংলাডদি, জাতীয়্ পতাকা ও প্রতীক, আমাডদর ঘর-বাসে, িািাি
রপিার মানুষ, ফুল পসরসচসত, বাাংলাডদডির ল।
২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষা ঃ
সিব ধাসচত সবষয়্িমূহ
পশু পসরসচসত, পাসির কথা, মাডের কথা, পসরবার, িরীডরর কথা, জীব ও জে।
বাসষ ধক পরীক্ষা ঃ
সিব ধাসচত সবষয়্িমূহ
র্ািবাহি ও পথ, িাদ্য, কসম্পউটার, পাসির ব্যবহার, িামাসজক ও র্মীয়্ প্রসতষ্ঠাি,
পৃসথবীর পসরচয়্, রিলাধুলার কথা।
প্রডের র্রি ও মািবন্টি
বে প্রে (৩টি)
১০  ৩ = ৩০
িাংসক্ষপ্ত প্রে (৪টি)
৫  ৪ = ২০
শূন্যস্থাি পূরি (৫টি)
২  ৫ = ১০
িতয/সমথ্যা (৫টি)
২  ৫ = ১০
িঠিক উত্তডর টিক () সচহ্ন (৫টি)
২  ৫ = ১০
সমলকরি (৫টি)
২  ৫ = ১০
এক কথায়্ উত্তর (৫টি)২  ৫ = ১০
িব ধডমাট = ১০০
পাতা-০৬

Subject: English For Today
N.B. Active English Book (I)
1st Term Exam
English For Today: Class One (Text book)
Unit – 1 : Lesson : 1 – 7 (Page 1 – 8)
Unit – 2 : Lesson : 1 – 20 (Page 9 – 37)
N.B. Active English Book (I)
Lesson: (1 – 10) (Page 4 – 22)
Word Meaning:
Good
(গুড্) ভাল
Can
(কযান্) পারা
Morning
(মসি ধাং) িকাল
Sky
(স্কাই্) আকাি
Fine
( াইন্) সুির, ভাল Learn
(লান্ধ) সিক্ষা করা
Student
(স্ট্যযডেন্ট্) োত্র
Dear
(সেয়্ার্) সপ্রয়্
Thank
(থ্যাঙ্ক্) র্ন্যবাদ
Picture
(সপকচার) েসব
Sing
Listen
Teacher
Time
Good bye
Look
Little
Sit
Fly
Call
Away

রদওয়্া
(সিাং) গাি করা
(সলডিন্) রিািা
(টিচার্) সিক্ষক
(টাইম) িময়্
(গুেবাই) সবদায়্
(লুক্) তাকাডিা
(সলটল্) রোট
(সিট) বিা
(ফ্লাই) উডে র্াওয়্া
(কল্) োকা
(অযাও্ডয়্) চডল
র্াওয়্া
(ডলফ্ট) বামপাশ্বধ
(ডরাজ্) রগালাপ
(টুডগদার) একডত্র
(উ’ম্যাি) মসহলা

Window
Fish
Sun
Ox
Orange
Flower
Horse
Apple
Van
Rain
Go

(উসয়্ডন্ডা) জািালা
(স শ্) মাে
(িান্) সূর্ ধ
(অক্স) ষাঁে
(অ’ররঞ্জ) কমলাডলবু
(ফ্লাওয়্ার) ফুল
(হস্ধ) অশ্ব, রঘাো
(অযাডপল্) আডপল
(ভযাি) মালগাসে
(ডরইি) বৃসষ্ট
(ডগা) র্াওয়্া

Left
X-ray
(এক্স-রর) রঞ্জি রসি
Rose
Children
(সচডেি) সিশুরা, িন্তাি
Together
King
(সকাং) রাজা
Woman
Make Sentences:
Morning, Fine Elephant, Ball, How, Good, Goat, Hen, Ice-cream,
Moon, Pen, Umbrella, Read, Write, Dog, Nose, Rat.

Grammar: Definition.
Language, Grammar, Letter, Alphabet, Word, Syllable, Sentence
and Person.

-: সূসচপত্র :ক্র/িাং
বইডয়্র িাম
০১। আমার বাাংলা বই
০২। English For Today

সবষয়্ পূি ধমাি
বাাংলা ১০০
ইাংডরসজ

NB. Active English (1)
০৩। প্রাথসমক গসিত
গসিত
০৪। রোটডদর আরসব ও ইিলাম সিক্ষা (০)/ র্মধ
আমার প্রথম িিাতি র্মধ সিক্ষা (১)
০৫। আমার েসব আঁকা (১)
অাংকি
০৬। এিসব পসরডবি সবজ্ঞাি (১)
প

১০০
১০০
৫০
৫০

১০০
সবজ্ঞাি
িব ধডমাট িম্বর = ৫০০

-: লা ল প্রকাডির সিয়্ম :িাপ্তাসহক, িামসয়্ক/পাসব ধক, বাসষ ধক এবাং রমাট
উপসস্থসতর সভসত্তডত প্রাপ্ত িম্বর ও বােীর কাডজর উপর
প্রাপ্ত িম্বর গে কসরয়্া চুোন্ত লা ল প্রকাি করা হয়্।
প্রডতযকটি পরীক্ষা িমাি গুরুত্ব বহি কডর।

