রয়্যাল ররসিডেসিয়্াল স্কুল, সিনাজপুর।
সিডলবাি-২০১৪
রেস িঃ চতুর্ থ

সবষয়্িঃ বাাংলা ১ম পত্র
আমার বাাংলা বই (চতুর্ থ ভাগ)
প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষা: বাাংলাডিডের প্রকৃসি, পালসকর গান, বড় রাজা রছাট রাজা, মুসির ছড়া,
বাাংলার র াকা, আজডক আমার ছুটি চাই, বীরডেডের বীরগার্া, রনমন্তন্ন, কসবিার মূলভাব।
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা: মহীয়্িী ররাডকয়্া, রমাবাইল র ান, আডবাল-িাডবাল, হাি ধুডয়্ নাও,
রমাডির বাাংলা ভাষা, বাওয়্াসলডির গল্প, কাজলা সিসি, কসবিার মূলভাব। [পূব থ পাডের পুনরাডলাচনা]
বাসষ থক পরীক্ষা: পাস র জগৎ, বীরপুরুষ, পাোন মুলুডক, ঘুডর আসি রিানারগাঁও, মা, পাহাড়পুর,
সলসপর গল্প। [১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা]
প্রডের ধর ও মানবন্টনিঃ
িঠিক উত্তরটি উত্তরপডত্র রলড া (ড াগ্যিাসভসত্তক ৫টি বহুসনব থাচনী প্রে
র্াকডব)
২।
শূন্যস্থান পূর কডরা (ড াগ্যিাসভসত্তক ৫টি শূন্যস্থান র্াকডব)
৩।
যুিব থ সিডয়্ েব্দ গেন ও বাডকয প্রডয়্াগ/যুিব থ সবভাজন কডর রলড া
(ড াগ্যিাসভসত্তক)
৪।
সনডচর প্রেগুডলার উত্তর রলড া/বুসিডয়্ রলড া (ড াগ্যিাসভসত্তক ২টি প্রে
র্াকডব এবাং প্রসিটির উত্তর সল ডি হডব)
প্রিত্ত অনুডেি/কসবিাাংে পডড় ৫, ৬ , ৭ ও ৮ ক্রসমক প্রডের উত্তর রলড া (পাঠ্য বই হডি)ঃিঃ
৫।
িঠিক উত্তরটি উত্তরপডত্র রলড া (৫টি বহুসনব থাচনী প্রে র্াকডব)
৬।
সনডচর প্রেগুডলার উত্তর রলড া (৫টি প্রে র্াকডব এবাং প্রসিটির উত্তর সিডি
হডব।)
৭।
অনুডেি বা কসবিাাংেটুকুর মূলভাব রলড া
৮।
েব্দার্ থ রলড া (৫টি েব্দ র্াকডব। প্রসিটির অর্ থ সল ডি হডব)
৯।
বানান শুদ্ধ কডর রলড া/ডকানটি রকান পি িা রলড া
১০।
সবরামসচহ্ন বসিডয়্ অনুডেি পুনসলথ ন
১১।
এক কর্ায়্ প্রকাে (৫টি)/সক্রয়্াপডির চসলি রূপ রলড া (৫টি)
১২।
সবপরীি েব্দ রলড া (৫টি)/িমার্ থক েব্দ রলড া (৫টি)
১৩।
কসবিার চর িাসজডয়্ রলড া এবাং কসবিা, কসবর নাম ও প্রডোত্তর রলড া
ক) কসবিার চর গুডলা িাসজডয়্ রল া
) কসবিাাংেটুকু রকান কসবিার অাংে?
গ) কসবিাটির কসবর নাম কী?
ঘ) কসবিাাংে রর্ডক প্রে (১/২টি)
১৪।
আডবিনপত্র রলড া/সচঠি রলড া
১৫।
রম পূর কর কডরা
১৬।
২০০ েডব্দর মডে রচনা রলড া (ঐরহিঃাং রিওয়্া র্াকডব)
িব থডমাট =
১।

সবষয়্িঃ বাাংলা ২য়্ পত্র
পািা-১২

পািা-০১

১৫=৫
১৫=৫
১৫=৫
৫২=১০
১৫=৫
২৫=১০
০৫
১৫=৫
১৫=৫
১৫=৫
১৫=৫
১৫=৫
১০
০৬
০১
০১
০২
০৫
০৫
১০
১০০

১ম িামসয়্ক পরীক্ষািঃ
ব্যাকর অাংেিঃ ভাষা, ব্যাকর , ধ্বস ও ব থ, েব্দ, বাকয, পি, পি পসরবিথন, সক্রয়্ার কাল,
সলঙ্গ, িসি, সবরামসচহ্ন, অনুডেি পডড় প্রে তিসর, বচন, সবপরীিার্ থক েব্দ, িমার্ থক েব্দ।
ভাবিম্প্রিার িঃ ১) পসরেম রিৌভাডগর প্রসূসি।
২) ইো র্াকডল উপায়্ হয়্।
৩) িডের লাঠি এডকর রবািা।
রম পূর : ১২৬ - ১২৭।
সচঠিপত্র ও আডবিনপত্রিঃ
১। বাসষ থক পরীক্ষার প্রস্ত্ত্তসি জাসনডয়্ রিামার মাডয়্র কাডছ পত্র সল ।
২। বাসষ থক পরীক্ষার ল জাসনডয়্ রিামার বাবার কাডছ পত্র সল ।
৩। বই রকনার জন্য টাকা রচডয়্ রিামার বাবার কাডছ পত্র সল ।
৪। ছুটি অনুডমািডনর জন্য আডবিন।
৫। অসুস্থিার কারড ৩ সিডনর ছুটি রচডয়্ প্রধান সেক্ষডকর কাডছ আডবিন পত্র।
িারমমথ ও িারাাংেিঃ (পৃো ১০৬ - ১০৮)।
রচনািঃ ১) বাাংলাডিডের ল, ২) বাাংলাডিডের নিী, ৩) হ রি মুহাম্মি (িিঃ),
৪) বাাংলাডিডের ষড়ঋতু, ৫) অেবিায়্, ৬) ধান, বষ থাকাল।
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষািঃ
ব্যাকর অাংেিঃ বচন, িসি, সবপরীিার্ থক েব্দ, প্রসিেব্দ, সভন্নার্ থক েব্দ, বাকয িাংডকাচন।
ভাবিম্প্রিার িঃ ১) রলাডভ পাপ পাডপ মৃতুয।
২) জ্ঞানহীন মানুষ পশুর িমান।
৩) িকডলর িডর িকডল আমরা, প্রডিযডক আমরা পডরর িডর।
সচঠিপত্র ও আডবিনপত্রিঃ
১। বনডভাজডনর আমন্ত্র জাসনডয়্ বন্ধুডক পত্র রল ।
২। রিামার জন্মসিডনর অনুোডন সনমন্ত্র জাসনডয়্ বন্ধুডক পত্র রল ।
৩। স্মর ীয়্ সিডনর ব থনা সিডয়্ রিামার বন্ধুডক একটি পত্র রল ।
৪। সবনা রবিডন পড়ার সুড াগ রচডয়্ প্রধান সেক্ষডকর সনকট আডবিন পত্র।
৫। ছাড়পত্র পাওয়্ার জন্য প্রধান সেক্ষডকর সনকট আডবিন পত্র।
৬। জসরমানা মওকুড র জন্য প্রধান সেক্ষডকর সনকট আডবিন পত্র।
িারমমথ ও িারাাংেিঃ (পৃো ১০৮ - ১০৯)
রম পূর : ১২৭, ১২৮।
পািা-০২

সবষয়্িঃ অাংকন
এডিা সেস রডের রমলা (৪)
িহজ ভাডব আঁকা রে ার বই:

প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষা:
ইঁদুর, টিয়্া পাস , ময়ূর, উট, সজরা , হসর , রেঁচা, রডগাে, রঘাড়া, হাঁি, রমারগ।
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা:
গরু, হাসি, পাসন ল, আনারি, োসলম, িরমুজ, সগটার, সূ থমু ী, পািা ও প্রজাপসি।
বাসষ থক পরীক্ষা:
োপলা, সেমুল, গাছ ও রনৌকা, নারডকল গাছ, িালগাছ, দৃশ্য, নকো অঙ্কন।
প্রডের ধর ও মানবন্ট :
চারটি ছসব
দৃশ্য

১০  ৪ = ৪০
১০  ১ = ১০
িব থডমাট = ৫০

পািা-১১

বাসষ থক পরীক্ষা
নসব-রসূলগড র পসরচয়্ ও জীবন আিেথ [পৃোিঃ ৭২ - ৯৫ প থন্ত]
মহানসব হ রি মুহম্মি (িা) এর জীবনািেথ, হ রি মূিা (আ), হ রি হূি (আ), হ রি িাসলহ (আ),
হ রি ইিহাক্ (আ), হ রি লূি (আ), হ রি শুয়্াইব (আ), হ রি ইসলয়্াি (আ), হ রি যুলসক ল
(আ), হ রি াকাসরয়্া (আ), হামি ও নাি। [সবিঃ দ্রিঃ ১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা]
প্রডের ধর ও মানবন্টন:
১।
২।
৩।
৪।

তনব্যথসিক প্রেিঃ (৪০টি র্াকডব। ৪০টি প্রডেরই উত্তর সল ডি হডব।
িার মডে ১৫টি হডব র াগ্যিাসভসত্তক)
শূন্যস্থান পূর (১০টি র্াকডব। ১০টিরই উত্তর সল ডি হডব)
িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রে (১০টি র্াকডব। ১০টিরই উত্তর সল ডি হডব)
কাোডমাবদ্ধ উত্তর প্রেিঃ (১০টি র্াকডব। িার মডে ৮টির উত্তর
সল ডি হডব। ১০টি প্রডের মডে ২টি র াগ্যিাসভসত্তক হডব, া
আবসশ্যক)
িব থডমাট =

১৫ = ৪০
১১০ = ১০
১১০ = ১০

৫৮ = ৪০
১০০

সবষয়্িঃ সহন্দু ধমথ ও তনসিক সেক্ষা
প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষা

ঈশ্বর িব থেসিমান
রিব-রিবী ও পূজা
মুসন-ঋসষ ও ধমথগ্রন্থ
েদ্ধা ও িহনেীলিা

প্রর্ম অোয়্
সিিীয়্ অোয়্
তৃিীয়্ অোয়্
চতুর্ থ অোয়্

ঃিঃ
ঃিঃ
ঃিঃ
ঃিঃ

পঞ্চম অোয়্
ষে অোয়্
অষ্টম অোয়্

ঃিঃ িযাগ ও উিারিা
ঃিঃ প্রসিজ্ঞারক্ষা ও গুরুজডন ভসি।
ঃিঃ রিেডপ্রম

সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা

বাসষ থক পরীক্ষা

িপ্তম অোয়্
ঃিঃ স্বাস্থযরক্ষা ও আিন।
নবম অোয়্
ঃিঃ মসির ও িীর্ থডক্ষত্র [সবিঃ দ্রিঃ বাসষ থক পরীক্ষায়্ িম্পূ থ বই রর্ডক প্রে র্াকডব]
প্রডের ধর ও মানবন্টন:
১।
২।
৩।
৪।

তনব্যথসিক প্রেিঃ (৪০টি র্াকডব। ৪০টি প্রডেরই উত্তর সল ডি হডব।
িার মডে ১৫টি হডব র াগ্যিাসভসত্তক)
শূন্যস্থান পূর (১০টি র্াকডব। ১০টিরই উত্তর সল ডি হডব)
িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রে (১০টি র্াকডব। ১০টিরই উত্তর সল ডি হডব)

১৫ = ৪০
১১০ = ১০
১১০ = ১০

কাোডমাবদ্ধ উত্তর প্রেিঃ (১০টি র্াকডব। িার মডে ৮টির উত্তর
সল ডি হডব। ১০টি প্রডের মডে ২টি র াগ্যিাসভসত্তক হডব, া
আবসশ্যক)
িব থডমাট =

৫৮ = ৪০
১০০

পািা-১০

রচনািঃ ১) িমডয়্র মূল্য, ২) রিামার সপ্রয়্ ি , ৩) রিামার মা, ৪) েীিকাল (ডনাট প্রিান করা
হডব)।
[১ম িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা]
বাসষ থক পরীক্ষািঃ
ব্যাকর অাংেিঃ ১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা।
ভাবিম্প্রিার িঃ ১) িবার উপডর মানুষ িিয িাহার উপডর নাই।
২) বড় সি হডি চাও রছাট হও িডব।
৩) জীডব রপ্রম কডর র ইজন রিইজন রিসবডছ ঈশ্বর।
সচঠিপত্র ও আডবিনপত্রিঃ ১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা।
িারমমথ ও িারাাংেিঃ ১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা।
রচনািঃ ১) আমাডির গ্রাম, ২) বনডভাজন, ৩) িাংবািপত্র, ৪) বাাংলাডিডের পাস ,
৫) েীিকাল (ডনাট রর্ডক)।
রম পূর : পৃো ১২৬ - ১৩১।
[১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনা]
মানবন্টনিঃ
ব্যাকর অাংে
ভাব-িম্প্রিার
সচঠি/আডবিনপত্র
সবরামসচহ্ন
অনুডেি পডড় প্রে তিসর করা
রচনা
সক্রয়্াপডির ব্যবহার

= ৫০
= ১০
= ১০
= ০৫
= ১৫
= ০৫
= ০৫
িব থডমাট = ১০০

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

15=5
15=5
15=5
15=5
05
05
10
10
100

First term Exam
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Say who you are
A Family Tree
A Bookshop
Classroom language
Days of the Week
Sagar and His family

2. Hello ! Hello! Hello!
4. Say It Right!-1
6. Traffic Rules
8. Say It Right!-2
10. Telling the Time
12. Clap your Hands

Secand Term Exam
Contents:
13.
15.
17.
19.

Subject : English 1st Paper
Multiple choice questions (Competency based)
110=10
Fill in the blanks with the given words (Competency based)
15=5
Answer the following questions (5-7 questions will be given
and students will have a answer all of them) (Competency
10
based)
Read the text and answer the question 4, 5, and 6 (This text/dialogue/diagram/picture will
be taken from English for today class V book):
4.
Multiple choice questions
110=10
5.
Match given words with their meanings (In column A five
words and in column B five meanings and extra 2 will be
given. Students will have to write words and their meaning
according in their answer papers)
15=5

05
15=5

Contents:

Marks Distribution-1st Term, 2nd Term and Annual examination :
1.
2.
3.

Answer the following questions (2-5 questions will be given
and students will have to answer all of them)
Rearrange the given five sentences to make a meaningful story
Rewrite the sentence(s) using punctuations and capital letters
where necessary.
Write correctly (Words/Phrases/Sentences) or Make question,
negative statement sentences:
Translate into English
Translate into Bangla
Write dialogue
Complete simple forms
Write
short
and
simple
compositions
(cues/questions/hints/model composition will be given)
Write simple personal letters (cues will be given and students
will have to write a letter accordingly):
Total Marks =

Foods and Meals
14. Tune up!
Write It Well-1
16. Write It Well-2
The Hen and the Chicks 18.A letter to a Friend
The Pocket

Annual Examination
Contents:
20. Months of the year
21. Reading the Calendar
22. A Day Out
23. Holiday
24. Tails
25. A Day in a Garment Worker's life
26. The Lion and the Mouse
[Revision 1st Term and Second Term Exams]

পািা-০৪

বাসষ থক পরীক্ষা
িািে অোয়্ রর্ডক রষাড়ে [পৃোিঃ ৭৩ - ১০০]
এসেয়্া মহাডিে, আমাডির মুসিযুদ্ধ, আমাডির ইসিহাি, আমাডির িাংস্কৃসি, আমাডির বাাংলাডিে।
[সবিঃ দ্রিঃ ১ম ও ২য়্ িামসয়্ডকর পাঠ্যসূসচ অন্তর্ভথি র্াকডব]
প্রডের ধর ও মানবন্টনিঃ
১। তনব্যথসিক প্রেিঃ (৪০টি র্াকডব। ৪০টি প্রডেরই উত্তর সল ডি
হডব। িার মডে ১৫টি হডব র াগ্যিাসভসত্তক)
১৫ = ৪০
২। শূন্যস্থান পূর (১০টি র্াকডব। ১০টিরই উত্তর সল ডি হডব)
১১০ = ১০
৩। িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রে (১০টি র্াকডব। ১০টিরই উত্তর সল ডি হডব)
১১০ = ১০
৪। কাোডমাবদ্ধ উত্তর প্রেিঃ (১০টি র্াকডব। িার মডে ৮টির উত্তর
সল ডি হডব। ১০টি প্রডের মডে ২টি র াগ্যিাসভসত্তক হডব, া
৫৮ = ৪০
আবসশ্যক)
িব থডমাট =
১০০

সবষয়্িঃ ইিলাম ও তনসিক সেক্ষা
প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষা
প্রর্ম অোয়্িঃ [পৃোিঃ ০১ - ৩৫]
* ঈমান ও আকাইি [পৃো ০১ - ১১ প থন্ত]
মহান আল্লাহর পসরচয়্, আল্লাহ মাসলক, আল্লাহ্ িব থেসিমান, আল্লাহ োসন্তিািা, কডলমা
োহািি, ঈমান মুজমাল, ঈমান মু াস্ত্িাল।
সিিীয়্ অোয়্িঃ এবািি [পৃো ২১ - ৩৫ প থন্ত]
িাহারাি, রগািল ও আজান, একামি, িালাি, জুমার িালাি, ঈডির িালাি।

সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
* তৃিীয়্ অোয়্িঃ [পৃো ৪০ - ৬৯ প থন্ত]
* আ লাক [পৃো ৪০ - ৫০ প থন্ত]
আববা ও আম্মাডক িম্মান করা, সেক্ষকডক িম্মান করা, বড়ডির িম্মান ও রছাটডির রেহ করা,
প্রসিডবেীর িাডর্ ভাল ব্যবহার, ররাগীর রিবা করা, িিয কর্া বলা, ওয়্ািা পালন করা, রলাভ
না করা, অপচয়্ না করা, পরসনিা না করা।
* চতুর্ থ অোয়্িঃ কুরআন মসজি সেক্ষা [পৃো ৫৬ - ৬৯ প থন্ত]
আরসব ব থমালা, হরকি, িানবীন, জ ম, িােিীি, মাদ্দ, িাজবীি, মা রাজ, ইিগাম, ই হাব,
সুরা আল নির, সূরা আল লাহাব, সূরা ই লাি।
[প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনািহ]

অোয়্িঃ ৮  মহাসবশ্ব
অোয়্িঃ ৯  আমাডির জীবডন প্রযুসি
[প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনািহ]
বাসষ থক পরীক্ষা: (পৃো: ৬১ - ৮৯)
অোয়্িঃ ১০  আবহাওয়্া ও জলবায়ু
অোয়্িঃ ১১  জীবডনর সনরাপত্তা ও প্রার্সমক সচসকৎিা
অোয়্িঃ ১২  আমাডির জীবডন িথ্য
অোয়্িঃ ১৩  জনিাংখ্যা ও প্রাকৃসিক পসরডবে
[সবিঃ দ্রিঃ ১ম ও ২য়্ িামসয়্ডকর পাঠ্যসূসচ অন্তর্ভথি র্াকডব]
প্রডের ধর ও মানবন্টনিঃ
১। তনব্যথসিক প্রেিঃ (৪০টি র্াকডব। ৪০টি প্রডেরই উত্তর সল ডি
হডব। িার মডে ১৫টি হডব র াগ্যিাসভসত্তক)
১৫ = ৪০
২। শূন্যস্থান পূর (১০টি র্াকডব। ১০টিরই উত্তর সল ডি হডব)
১১০ = ১০
৩। িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রে (১০টি র্াকডব। ১০টিরই উত্তর সল ডি হডব)
১১০ = ১০
৪। কাোডমাবদ্ধ উত্তর প্রেিঃ (১০টি র্াকডব। িার মডে ৮টির উত্তর
সল ডি হডব। ১০টি প্রডের মডে ২টি র াগ্যিাসভসত্তক হডব, া
৫৮ = ৪০
আবসশ্যক)
িব থডমাট =
১০০

সবষয়্িঃ বাাংলাডিে ও সবশ্ব পসরচয়্
প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষা
প্রর্ম অোয়্ রর্ডক ষে [পৃোিঃ ১ - ৩৭]
আমাডির পসরডবে ও িমাজ, িমাডজ িহাবস্থান ও িহড াসগিা, বাাংলাডিডের ক্ষুদ্র জাসিিত্তা,
নাগসরডকর অসধকার, িামাসজক ও রাষ্ট্রীয়্ িম্পি, সবসভন্ন রপোর ম থািা।

সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
িপ্তম অোয়্ রর্ডক একািে [পৃোিঃ ৪৩ - ৫৮]
পরমি িসহষ্ণুিা, তনসিক ও িামাসজক গু াবসল, এলাকার উন্নয়্ন কমথকান্ড, দুড থাগ ও দুড থাগ
রমাকাডবলা, বাাংলাডিডের জনিাংখ্যা।
[প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষার পুনরাডলাচনািহ]
পািা-০৮

2.

Subject : English 2nd Paper
Marks Distribution-1st Term & 2nd Term examination:
Grammar:
Definition and Primary classification (any three)
Fill in the blank with co5rrect preposition
Use correct article
Change Gender
Correct form of verbs
Translate into English/Form complete
Punctuation marks of the following
Changing of Tense
Paragraph (1 out of 2) (90 words)/Composition
Letter Writing
Application Writing

3  5 = 15
= 05
= 05
2  5 = 10
1  5 = 05
= 10
2  5 = 10
2  5 = 10
= 10
= 10
= 10

Total= 100
First Term Examination:
Grammar: Language, Word, Sentence, Parts of Speech, Number, Preposition,
Person, Article, Gender, Verb, Vowel & Consonant, Form fill up.
Letter:
1.
Write a letter to your father inviting him to join a picnic.
2.
Write a letter to your father requesting him to send some money.
3.
Write a letter to a friend inviting him on the occasion of marriage
ceremony of your sister.
Application:
1.
Write an application to your Headmaster for leave of absence.
2.
Write an application to the Headmaster of your school for remission of
delay fine.
3.
Write an application to your Headmaster for a transfer certificate.
Paragraph: The Horse, The Lion, The Ant.
Secand Term Examination:
Grammar: Noun, Pronoun, Adjective, Adverb, Conjunction, Interjection, The
Case, Tense, Punctuation, Form fill up.
Letter:
1.
Write a letter to your friend condoling him on his mother's death.
2.
Write a letter to your father telling him about your preparation for the
Annual Examination.
3.
Write a letter to your friend congratulating him/her on brilliant success in
the examination.
Application:
1.
Write an application to your Headmaster praying for morning school.

Write an application to the Headmaster of your school for full free
studentship.
Paragraph: Our School/Your School, The Bee, My Family. [Revision 1st Term Exams]
Marks Distribution-Annual examination:
Grammar:
Definition and Primary classification (any three)
Fill in the blank with co5rrect preposition
Comparison of Adjective (Changing words)
Changing Gender
Translatge into Bengla/Form Complete
Changing Tense
Punctuation marks in the following sentences
Paragraph (1 out of 3) (90 words)/Composition
Letter Writing (1 out of 2)
Application Writing (1 out of 2)

3  5 = 15
= 05
2  5 = 10
1  10 = 10
= 10
2  5 = 10
1  10 = 10
= 10
= 10
= 10

Total= 100
Annual Examination:
Grammar: Gender, Preposition, Present Indefinite, Present Continuous, Present
Perfect, Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Future Indefinite, Future
Continuous, Tense, Number, Preposition, Adjective, Parts of Speech, The
Sentences, Form fill up.
Letter: First and Secoand Term Revision.
Application:
1.
An application to the Headmaster for leave to go home early from school.
2.
Write an application to the Chairman of your Union Council for Sinking
Tube-well in your village.
3.
Write an application to your Headmaster praying for morning school.
Paragraph: A Day in a Farmer's life, My Reading Room, The Elephant
[Revision 1st Term and Second Term Exams]

সবষয়্িঃ প্রার্সমক গস ি
প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষা
অোয়্িঃ ১  (গ না) অনুিঃ ১
অোয়্িঃ ২  (ড াগ ও সবডয়্াগ) অনুিঃ ২ এর ক, , গ।
অোয়্িঃ ৩  (গু ) অনুিঃ ৩
অোয়্িঃ ৪  (ভাগ) অনুিঃ ৪
অোয়্িঃ ৫  (িহজ িমস্যা) অনুিঃ ৫
অোয়্িঃ ১৩  (জযাসমসি) অনুিঃ ১৩
(ক) সচত্রিহ িাংজ্ঞা সল (ডর া, রর াাংে, রসি, িল, রকা , লম্ব, িমান্তরাল রর া)
( ) চাঁিার িাহাডে রকা অাংকন কর এবাং িাডির নাম সল ।

সিিীয়্পািা-০৬
িামসয়্ক পরীক্ষা

অোয়্িঃ ৬  (গু নীয়্ক ও গুস িক) অনুিঃ ৬
অোয়্িঃ ৭  (গাস সিক প্রিীক) অনুিঃ ৭
অোয়্িঃ ৮  (িাধার ভগ্াাংে) অনুিঃ ৮ এর ক ও ।
অোয়্িঃ ৯  (িেসমক ভগ্াাংে) অনুিঃ ৯ এর ক ও ।
অোয়্িঃ ১০  (পসরমাপ) অনুিঃ ১০ এর ক ও ।
অোয়্িঃ ১৪  (সত্রভুজ) অনুিঃ ১৪
(ক) সচত্রিহ িাংজ্ঞা সল (িমবাহু, িমসিবাহু ও সবষমবাহু সত্রভুজ)
( ) িমডকা ী, সূক্ষ্মডকা ী ও স্থূলডকা ী সত্রভুজ।

-: সূসচপত্র :ক্র/নাং
বইডয়্র নাম
০১। আমার বাাংলা বই
বাাংলা ব্যাকর ও সনসমথসি

বাসষ থক পরীক্ষা

০২।

অোয়্িঃ ১০  (পসরমাপ) অনুিঃ ১০ এর ক ও ।
অোয়্িঃ ১১  (িময়্) অনুিঃ ১১
অোয়্িঃ ১২  (উপাত্ত িাংগ্রহ ও সবন্যস্তকর ) অনুিঃ ৮ ১২।
[সবিঃ দ্রিঃ ১ম ও ২য়্ িামসয়্ডকর পাঠ্যসূসচ অন্তর্ভথি র্াকডব]
প্রডের ধর ও মানবন্টনিঃ
১।
২।

৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।

তনব্যথসিক প্রে (১০টি র াগ্যিাসভসত্তক)
িাংসক্ষপ্ত উত্তর প্রে (১০টি প্রে র্াকডব। িার মডে ৫টি প্রে
হডব র াগ্যিাসভসত্তক)
চার প্রসক্রয়্া-িম্পসকথি িমস্যাবসল (ড াগ্যিাসভসত্তক)
ঐসকক সনয়্ম িম্পসকথি িমস্যা
গড় িম্পসকথি িমস্যা
ল, িা, গু/গ, িা, গু িম্পসকথি িমস্যা
িাধার ভগ্াাংে িম্পসকথি িমস্যা
িেসমক ভগ্াাংে িম্পসকথি িমস্যা
েিকরা িম্পসকথি িমস্যা
পসরমাপ িম্পসকথি িমস্যা
িময়্-িম্পসকথি িমস্যা
উপাত্ত সবন্যস্তকর
জযাসমসি
ক) সনডি থেনা অনুিাডর সচত্র অঙ্কন
) সচত্রিহ িাংজ্ঞা সল ন (৩টি)
িব থডমাট =

১১০=১০
১১০=১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
১০
০৪
২৩=৬
১০০

সবষয়্িঃ প্রার্সমক সবজ্ঞান
প্রর্ম িামসয়্ক পরীক্ষা: (পৃো: ১ - ২৮)
অোয়্িঃ ১  জীব ও পসরডবে
অোয়্িঃ ২  উসিি ও প্রা ী
অোয়্িঃ ৩  মাটি
অোয়্িঃ ৪  াদ্য
অোয়্িঃ ৫  স্বাস্থযসবসধ
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা: (পৃো: ৩৫ - ৫৫)
অোয়্িঃ ৬  পিার্ থ
অোয়্িঃ ৭  প্রাকৃসিক িম্পি
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০৩। প্রার্সমক গস ি
০৪। প্রার্সমক সবজ্ঞান
০৫। বাাংলাডিে ও সবশ্ব পসরচয়্
০৬।
০৭।

ইিলাম ও তনসিক সেক্ষা/সহন্দু ধমথ ও
তনসিক সেক্ষা
চারুকলার পাে (৩)

সবষয়্

পূ থমান

বাাংলা

১০০

ইাংডরসজ

১০০

গস ি
সবজ্ঞান
িমাজ
ধমথ

১০০
১০০
১০০
১০০

অাংকন ৫০
িব থডমাট নম্বর = ৬৫০

-: লা ল প্রকাডের সনয়্ম :িাপ্তাসহক, িামসয়্ক/পাসব থক, বাসষ থক এবাং রমাট
উপসস্থসির সভসত্তডি প্রাপ্ত নম্বর ও বাড়ীর কাডজর উপর
প্রাপ্ত নম্বর গড় কসরয়্া চুড়ান্ত লা ল প্রকাে করা হয়্।
প্রডিযকটি পরীক্ষা িমান গুরুত্ব বহন কডর।

