রয়্যাল ররসিডেসিয়্াল স্কুল
সিডলবাি-২০১৪
রেসি: পঞ্চম

সবষয়্ : বাাংলা

পািা-১২

প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষা
গদ্যঃ এই রেশ এই মানুষ, সুন্দরবডের প্রািী, হাসি আর রশয়্াডলর গল্প, বীডরর রডে
প্রসিসিি রেশ, শডের মৃৎসশল্প, কাঁকেমালা আর কাঞ্চেমালা, অবাক জলপাে।
পদ্যঃ রেব্রুয়্াসরর গাে, িাংকল্প, শব্দদূষে, বই, স্বডেশ।
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষা
গদ্যঃ রেডে এলাম োয়্াগ্রা, ভাবুক রেডলটি, স্মরিীয়্ যারা সিরসেে, মাটির সেডি রয শহর,
সহমালডয়্র শীডষ ে বাাংলাডেডশর পিাকা, অডপক্ষা।
পদ্যঃ ঘািফুল, দুই িীডর, প্রাথ েো, ফুটবল রেডলায়্াড়, ররৌদ্র রলডে জয়্।
প্রাথসমক সশক্ষা িমাপেী সেব োিেী পরীক্ষা
(প্রথম ও সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুেরাডলািো)
প্রডের ধরি ও মােবন্টেঃ
১। িঠিক উত্তরটি উত্তরপডে রলডো (ডযাগ্যিাসভসত্তক ৫টি
১৫=৫
বহুসেব োিেী প্রে থাকডব)
২। শূন্যস্থাে পূরি কডরা (ডযাগ্যিাসভসত্তক ৫টি শূন্যস্থাে
১৫=৫
থাকডব)
৩। যুেবি ে সেডয়্ শব্দ গঠে ও বাডকয প্রডয়্াগ/যুেবি ে সবভাজে
কডর রলডো (ডযাগ্যিাসভসত্তক)
১৫=৫
৪। সেডির প্রেগুডলার উত্তর রলডো/বুসিডয়্ রলডো
(ডযাগ্যিাসভসত্তক ২টি প্রে থাকডব এবাং প্রসিটির উত্তর
৫২=১০
সলেডি হডব)
প্রেত্ত অনুডেে/কসবিাাংশ পডড় ৫, ৬ , ৭ ও ৮ ক্রসমক প্রডের উত্তর রলডো (পা্
বই হডি)ঃঃ
৫। িঠিক উত্তরটি উত্তরপডে রলডো
পািা-০১(৫টি বহুসেব োিেী প্রে
থাকডব)
১৫=৫

৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।

১৪।
১৫।
১৬।

সেডির প্রেগুডলার উত্তর রলডো (৫টি প্রে থাকডব এবাং
প্রসিটির উত্তর সেডি হডব।)
অনুডেে বা কসবিাাংশটুকুর মূলভাব রলডো
শব্দাথ ে রলডো (৫টি শব্দ থাকডব। প্রসিটির অথ ে সলেডি
হডব)
বাোে শুদ্ধ কডর রলডো/ডকােটি রকাে পে িা রলডো
সবরামসিহ্ন বসিডয়্ অনুডেে পুেসলেেে
এক কথায়্ প্রকাশ (৫টি)/সক্রয়্াপডের িসলি রূপ রলডো
(৫টি)
সবপরীি শব্দ রলডো (৫টি)/িমাথ েক শব্দ রলডো (৫টি)
কসবিার িরি িাসজডয়্ রলডো এবাং কসবিা, কসবর োম ও
প্রডোত্তর রলডো
ক) কসবিার িরিগুডলা িাসজডয়্ রলো
ে) কসবিাাংশটুকু রকাে কসবিার অাংশ?
গ) কসবিাটির কসবর োম কী?
ঘ) কসবিাাংশ রথডক প্রে (১/২টি)
আডবেেপে রলডো/সিঠি রলডো
েরম পূরি করি কডরা
২০০ শডব্দর মডে রিো রলডো (Hints রেওয়্া থাকডব)
িব েডমাট =

সবষয়্ঃ ইিলাম ও নেসিক সশক্ষা
২৫=১০
০৫
১৫=৫
১৫=৫
১৫=৫
১৫=৫
১৫=৫
১০
০৬
০১
০১
০২
০৫
০৫
১০
১০০

প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
প্রথম ও সিিীয়্ অোয়্।
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
তৃিীয়্ ও িতুথ ে অোয়্।
প্রাথসমক সশক্ষা িমাপিী সেব োিেী পরীক্ষা
১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুেরাডলািো
প্রডের ধরি ও মাে বন্টেঃ
১। নের্ব্েসেক প্রেঃ (৪০টি থাকডব। ৪০টি প্রডেরই উত্তর
সলেডি হডব। িার মডে ১৫টি হডব রযাগ্যিাসভসত্তক)
২। শূন্যস্থাে পূরি (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলেডি
হডব)
৩। িাংসক্ষপ্ত উ উত্তর প্রে (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর
সলেডি হডব)
৪। কাঠাডমাবদ্ধ উত্তর প্রেঃ (১০টি থাকডব। িার মডে
৮টির উত্তর সলেডি হডব। ১০টি প্রডের মডে ২টি
রযাগ্যিাসভসত্তক হডব, যা আবসিক)
িব েডমাট =

Sub: English 1st Paper
First Term Examination:
English for today : Lesson 1 – 15
Second Term Examination :
English for today : Lesson 16 – 29
Primary Education Completion Test Examination :
Revision of 1st and 2nd terms.
পািা-০২

পািা-১১
পািা-১০

১৫=৫
১১০=১০
১১০=১০

৫৮=৪০
১০০

Sub: English 2nd Paper
First Term Examination:
Dialogue and Response, Right form of verbs, Punctuation marks,
Make Sentences/Table Using of Capital Letters.
Paragraph : i) What I usually do in the Evening/Your Evening
Activities, ii) Your Experience of a Great Day, iii) Your Family, iv)
Cyclone/Earthquake, v) A Familiar bird/A Common Bird of
Bangladesh.
Letter/Application:
1. Write a letter to your friend describing your school.
2. Write a letter to your father requesting him to send you some
money.
3. Write a letter to your friend inviting him to join the marriage
ceremony of your elder sister.
4. Write an application to your Headmaster for a T.C.
5. Write an application to your Headmaster for morning school.
Second Term Examination :
Dialogue: Dialogue and Response, Right form of verbs, Punctuation
marks, Make sentences/Table, Similar word.
Paragraph : i) A Firefighter, ii) The Olympic Games/Your
Favourite Games, iii) A visit to the Liberation War Museum/Your
visit to The Liberation War Museum/Liberation War Museum, iv) A
Library, v) Yourself.
Letter/Application:
1. Write a letter to your friend describing your preparation for the
Primary Education Completion Examination.
2. Write a letter to your friend informing him about your favourite
games and sports.
3. Write a letter to your friend telling him about your visit to the
Liberation War Museum.
4. Write a letter to your friend about your experience of a great day.

Primary Education Completion Test Examination :
Revision of 1st and 2nd terms.
Marks Distribution:
1.
2.

Multiple choice questions (Competency based)
110=10
Fill in the blanks with the given words (Competency
15=5
based)
3. Answer the following questions (5-7 questions will be
given and students will have a answer all of them)
10
(Competency 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
6. Answer the following questions (2-5 questions will be
given and students will have to answer all of them)
05
7. Rearrange the given five sentences to make a
meaningful story
15=5
8. Rewrite the sentence(s) using punctuations and capital
15=5
letters where necessary.
9. Write correctly (Words/Phrases/Sentences) or Make
15=5
question, negative statement sentences:
10. Translate into English
15=5
11. Translate into Bangla
15=5
12. Write dialogue
05
13. Complete simple forms
05
14. Write
short
and
simple
compositions
(cues/questions/hints/model composition will be
given)
10
15. Write simple personal letters (cues will be given and
students will have to write a letter accordingly):
10
Total =
100
পািা-০৪

সবষয়্ঃ সহন্দু ধমে ও নেসিক সশক্ষা
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
প্রথম অোয়্
সিিীয়্ অোয়্
তৃিীয়্ অোয়্

ঃঃ ঈশ্বর ও জীবডিবা
ঃঃ ঈশ্বডরর স্বরূপ এবাং উপািো ও প্রাথ েো
ঃঃ সহন্দুধডমের িাধারি পসরিয়্,
ধমেগ্রন্থ এবাং মহাপুরুষ ও মহীয়্িী োরী
ঃঃ ঈশ্বডরর একাত্ব, ধমীয়্ িাম্য ও িম্প্রীসি
ঃঃ সশষ্টািার ও পরমিিসহষ্ণুিা

িতুথ ে অোয়্
পঞ্চম অোয়্
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
ষি অোয়্ ঃঃ অসহাংিা ও পডরাপকার
িপ্ত উম অোয়্ ঃঃ স্বাস্থযরক্ষা ও রযাগ্যর্ব্ায়্াম এবাং আিে
অষ্টম অোয়্ ঃঃ রেশডপ্রম
েবম অোয়্ ঃঃ ঐসিহয ও িাংস্কৃসি
প্রাথসমক সশক্ষা িমাপিী সেব োিেী পরীক্ষা
১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুেরাডলািো
প্রডের ধরি ও মাে বন্টেঃ
১। নের্ব্েসেক প্রেঃ (৪০টি থাকডব। ৪০টি প্রডেরই উত্তর
সলেডি হডব। িার মডে ১৫টি হডব রযাগ্যিাসভসত্তক)
২। শূন্যস্থাে পূরি (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলেডি হডব)
৩। িাংসক্ষপ্ত উ উত্তর প্রে (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলেডি
হডব)
৪। কাঠাডমাবদ্ধ উত্তর প্রেঃ (১০টি থাকডব। িার মডে ৮টির
উত্তর সলেডি হডব। ১০টি প্রডের মডে ২টি রযাগ্যিাসভসত্তক
হডব, যা আবসিক)
িব েডমাট =

১৫=৫
১১০=১০
১১০=১০

৫৮=৪০
১০০

সিিীয়্ অোয়্ ঃঃ পসরডবশ দূষি
তৃিীয়্ অোয়্ ঃঃ জীবডের জন্য পাসে
িতুথ ে অোয়্ ঃঃ বায়ু
পঞ্চম অোয়্ ঃঃ পোথ ে ও শসে
ষি অোয়্
ঃঃ সুস্থ জীবডের জন্য োদ্য
িপ্ত উম অোয়্ ঃঃ স্বাস্থয সবসধ
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
অষ্টম অোয়্ ঃঃ মহাসবশ্ব
েবম অোয়্
ঃঃ আমাডের জীবডে প্রযুসে
েশম অোয়্ ঃঃ আমাডের জীবডে িথ্য
একােশ অোয়্ ঃঃ আবহাওয়্া ও জলবায়ু
িােশ অোয়্ ঃঃ জলবায়ুর পসরবিেে
েডয়্ােশ অোয়্ ঃঃ প্রাকৃসিক িম্পে
িতুেশ অোয়্ ঃঃ জেিাংখ্যা ও প্রাকৃসিক পসরডবশ
প্রাথসমক সশক্ষা িমাপিী সেব োিেী পরীক্ষা
১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুেরাডলািো
প্রডের ধরি ও মাে বন্টেঃ
১। নের্ব্েসেক প্রেঃ (৪০টি থাকডব। ৪০টি প্রডেরই উত্তর
সলেডি হডব। িার মডে ১৫টি হডব রযাগ্যিাসভসত্তক)
২। শূন্যস্থাে পূরি (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলেডি
হডব)
৩। িাংসক্ষপ্ত উ উত্তর প্রে (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলেডি
হডব)
৪। কাঠাডমাবদ্ধ উত্তর প্রেঃ (১০টি থাকডব। িার মডে ৮টির
উত্তর সলেডি হডব। ১০টি প্রডের মডে ২টি
রযাগ্যিাসভসত্তক হডব, যা আবসিক)
িব েডমাট =

পািা-০৮

১৪০=৪০
১১০=১০
১১০=১০

৫৮=৪০
১০০

সবষয়্ঃ প্রাথসমক গসিি
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
প্রথম অোয়্ ঃঃ
সিিীয়্ অোয়্ ঃঃ
তৃিীয়্ অোয়্ ঃঃ
িতুথ ে অোয়্ ঃঃ
পঞ্চম অোয়্ ঃঃ
ষি অোয়্ ঃঃ
িপ্ত উম অোয়্ ঃঃ

গুি
ভাগ
িার প্রসক্রয়্া িম্পসকেি িমস্যাবসল

গড়
গ, িা, গু ও ল, িা, গু
গাসিসিক প্রিীক ও বাকয
িাধারি ভগ্াাংশ
(ক) িমহর ও িমলব ভগ্াাংশ
(ে) প্রকৃি, অপ্রকৃি ও সমে ভগ্াাংশ
(গ) ভগ্াাংডশর রযাগ, সবডয়্াগ
জযাসমসি
ঃঃ িতুর্ভেজ, িামান্তসরক কি ে, রম্বি, আয়্ি, বগ,ে এোড়া ্াডি
প্রেত্ত রোট।
অনুশীলেীঃ ১৩ এর ১, ২, ৩।
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
িপ্ত উম অোয়্ ঃঃ ভগ্াাংডশর গুি ও ভগ্াাংডশর ভাগ
অষ্টম অোয়্ ঃঃ েশসমক ভগ্াাংশ
(ক) েশসমক ভগ্াাংডশর গুি
(ে) েশসমক ভগ্াাংডশর ভাগ
েবম অোয়্ ঃঃ শিকরা
েশম অোয়্ ঃঃ পসরমাপ
একােশ অোয়্ঃঃ িময়্
িােশ অোয়্ ঃঃ উপাত্ত সবন্যস্তকরি
িতুে েশ অোয়্ ঃঃ কযালকুডলটর ও কসম্পউটার
জযাসমসি
ঃঃ ্াডি প্রেত্ত রোট, ১ম িামসয়্ক পরীক্ষার জযাসমসিক
পুেরাডলািো ও
অনুশীলেীঃ ১৩ িব।
প্রাথসমক সশক্ষা িমাপিী সেব োিেী পরীক্ষা

১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুেরাডলািো
প্রডের ধরি ও মাে বন্টেঃ
১। নের্ব্েসেক প্রে (১০টি রযাগ্যিাসভসত্তক)
২। িাংসক্ষপ্ত উ উত্তর প্রে (১০টি প্রে থাকডব। িার মডে ৫টি
প্রে হডব রযাগ্যিাসভসত্তক)
৩। িার প্রসক্রয়্া-িম্পসকেি িমস্যাবসল (ডযাগ্যিাসভসত্তক)
৪। ঐসকক সেয়্ম িম্পসকেি িমস্যা
৫। গড় িম্পসকেি িমস্যা
৬। ল, িা, গু/গ, িা, গু িম্পসকেি িমস্যা
৭। িাধারি ভগ্াাংশ িম্পসকেি িমস্যা
৮। েশসমক ভগ্াাংশ িম্পসকেি িমস্যা
৯। শিকরা িম্পসকেি িমস্যা
১০। পসরমাপ িম্পসকেি িমস্যা
১১। িময়্-িম্পসকেি িমস্যা
১২। উপাত্ত সবন্যস্তকরি
১৩। জযাসমসি
ক) সেডে েশো অনুিাডর সিে অঙ্কে
ে) সিেিহ িাংজ্ঞা সলেে (৩টি)
িব েডমাট =
সবষয়্ঃ বাাংলাডেশ ও সবশ্ব পসরিয়্
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
অোয়্
প্রথম অোয়্
সিিীয়্ অোয়্
তৃিীয়্ অোয়্
িতুথ ে অোয়্
পঞ্চম অোয়্

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

সবষয়্বস্ত্ত্ত
আমাডের মুসেযুদ্ধ
আমাডের বাাংলাডেশ : ইাংডরজ শািে
বাাংলাডেডশর ঐসিহাসিক স্থাে ও সেেশেে
বাাংলাডেডশর অথ েেীসি : কৃসষ ও সশল্প
বাাংলাডেডশর
জেিাংখ্যা
পািা-০৬

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

ষি অোয়্
ঃঃ জলবায়ু ও দুডয োগ
িপ্ত উম অোয়্ ঃঃ মােবাসধকার
সিিীয়্ িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
অোয়্
ঃঃ সবষয়্বস্ত্ত্ত
অষ্টম অোয়্ ঃঃ আমাডের োসয়্ত্ব ও কিের্ব্
েবম অোয়্
ঃঃ আমরা িবাই িমাে
েশম অোয়্ ঃঃ গিিাসিক মডোভাব
একােশ অোয়্ ঃঃ োরী-পুরুষ িমিা
িােশ অোয়্ ঃঃ বাাংলাডেডশর কডয়্কটি ক্ষুদ্র জাসিিত্তা ও িাডের িাংস্কৃসি
েডয়্ােশ
ঃঃ বাাংলাডেডশর বসহসব েশ্ব
প্রাথসমক সশক্ষা িমাপিী সেব োিেী পরীক্ষা
১ম ও ২য়্ িামসয়্ক পরীক্ষার পুেরাডলািো
প্রডের ধরি ও মাে বন্টেঃ
১। নের্ব্েসেক প্রেঃ (৪০টি থাকডব। ৪০টি প্রডেরই উত্তর
১৪০=৪০
সলেডি হডব। িার মডে ১৫টি হডব রযাগ্যিাসভসত্তক)
২। শূন্যস্থাে পূরি (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর সলেডি
১১০=১০
হডব)
৩। িাংসক্ষপ্ত উ উত্তর প্রে (১০টি থাকডব। ১০টিরই উত্তর
সলেডি হডব)
১১০=১০
৪। কাঠাডমাবদ্ধ উত্তর প্রেঃ (১০টি থাকডব। িার মডে ৮টির
উত্তর সলেডি হডব। ১০টি প্রডের মডে ২টি
৫৮=৪০
রযাগ্যিাসভসত্তক হডব, যা আবসিক)
িব েডমাট =
১০০
সবষয়্ঃ প্রাথসমক সবজ্ঞাে
প্রথম িামসয়্ক পরীক্ষাঃ
প্রথম অোয়্ ঃঃ জীব ও আমাডের পসরডবশ

-: সূসিপে :ক্র/োং
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।

সবষয়্ পূি েমাে
আমার বাাংলা বই
বাাংলা ১০০
English For Today
ইাংডরসজ ১০০
প্রাথসমক গসিি
গসিি ১০০
প্রাথসমক সবজ্ঞাে
সবজ্ঞাে ১০০
বাাংলাডেশ ও সবশ্ব পসরিয়্
িমাজ ১০০
ইিলাম ও নেসিক সশক্ষা/সহন্দু ধমে
ধমে
১০০
ও নেসিক সশক্ষা
বইডয়্র োম

িব েডমাট েম্বর = ৬০০

-: েলােল প্রকাডশর সেয়্ম :িাপ্ত উাসহক, িামসয়্ক/পাসব েক, বাসষ েক এবাং রমাট
উপসস্থসির সভসত্তডি প্রাপ্ত উ েম্বর ও বাড়ীর কাডজর উপর
প্রাপ্ত উ েম্বর গড় কসরয়্া চুড়ান্ত েলােল প্রকাশ করা হয়্।
প্রডিযকটি পরীক্ষা িমাে গুরুত্ব বহে কডর।

