রয়যাল যরবসরেবিয়াল স্কুল
বসরলিাস-২০১৪
যেবণ: সপ্তর্

বিষয়ঃ বিন্দু ধর্ম ও নৈবিক বিক্ষা
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষাঃ
প্রথর্ অধ্যায়
বিিীয় অধ্যায়
তৃিীয় অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষাঃ
চতুথ ম অধ্যায়
ঃঃ
পঞ্চর্ অধ্যায়
ঃঃ
ষষ্ঠ অধ্যায়
ঃঃ
িাবষ মক পরীক্ষাঃ
সপ্তর্ অধ্যায়
অষ্টর্ অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ

বিষয়: িাাংলা ১র্ পত্র

ঈশ্বররর স্বরূপ
ধর্মগ্রন্থ
বিন্দু ধরর্মর স্বরূপ ও বিশ্বাস

প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষা:
গদ্য
ঃঃ ১। িলাই ২। লাইরেবর ৩। র্াল্যোৈ ৪। লাল য াড়া
৫। লখার একুরি
পদ্য
ঃঃ ১। িাাংলারেরির হৃেয় ২। আৈন্দ ৩। অপূি ম প্রবিরিাধ ৪। কুবল-র্জুর
৫। িঙ্গিন্ধু।
আৈন্দ পাঠ
ঃঃ ১। যিািা কাবিৈী ২। লালু ৩। গুরুচন্ডালী ৪। বুলু।

বৈিযকর্ম ও য াগাসৈ
যেি-যেিী ও পূজা-পাি মণ
ধর্ীয় উপাখ্যারৈ নৈবিক বিক্ষা
[এছাড়া ১র্ সার্বয়ক পরীক্ষার পঠিি বিষয় সমূি]
আেিম জীিৈচবরি
বিন্দু ধর্ম ও নৈবিক মূল্যরিাধ
[এছাড়া ১র্ ও ২য় সার্বয়রক পঠিি বিষয়সমূি।]

র্াৈিন্টৈঃ
৯টি সৃজৈিীল প্রশ্ন থাকরি ৬টির উত্তর বেরি িরি

১০  ৬ =

৬০

িহু বৈি মাচৈী প্রশ্ন থাকরি

১  ৪০ =

৪০

যর্াট = ১০০

বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষা:
গদ্য
ঃঃ ১। ছবির রাং ২। যরারকয়া সাখাওয়াি যিারসৈ
৩। িব্দ যথরক কবিিা
পদ্য
ঃঃ ১। যর্লা ২। যর্ বেরৈর কবিিা ৩। উপরেি
আৈন্দ পাঠ
ঃঃ ১। র্ানুরষর র্ৈ ২। আদু ভাই ৩। আলক্ষুরণ জুরিা
৪। উবৈরিা একাত্তর।
(১র্ সার্বয়ক পারঠর পুৈরারলাচৈা)
িাবষ মক পরীক্ষা:
গদ্য
ঃঃ ১। যসই যছরলটি ২। িাাংলারেরির ক্ষুদ্র জাবিসত্তা
পদ্য
ঃঃ ১। স্মৃবিরসৌধ ২। এই অক্ষরর
আৈন্দ পাঠ
ঃঃ ১। বিচার যৈই ২। চরু
(১র্ ও ২য় সার্বয়ক পারঠর পুৈরারলাচৈা)
র্াৈিন্টৈঃ

পািা-১৬

৯টি সৃজৈিীল প্রশ্ন থাকরি ৬টির উত্তর বেরি িরি

১০  ৬ =

৬০

িহু বৈি মাচৈী প্রশ্ন থাকরি

১  ৪০ =
যর্াট =

৪০
১০০

পািা-০১
বিষয়: িাাংলা ২য় পত্র
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষা:
ব্যাকরণ:
ভাষার সাংজ্ঞা, িাাংলা ভাষা ও প্রকাররভে, ব্যাকরণ ও ব্যাকরণ পারঠর
পে, বলঙ্গ, িচৈ, সবি।

প্ররয়াজৈীয়িা, িব্দ ও িরব্দর গঠৈ,

ভািসম্প্রসারণ:
১। পুষ্প আপৈার জন্য য ারট ৈা।

বিিীয় অধ্যায়
:
কব্পদউটার সাংবিষ্ট ন্ত্রপাবি
বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষা:
তৃিীয় অধ্যায় :
বৈরাপে ও নৈবিক ব্যিিার
চতুথ ম অধ্যায়
:
ওয়ােম প্ররসবসাং

২। পবরের্ যসৌভারের প্রসূবি।

বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষার পুৈরারলাচৈা।

৩। চবরত্র র্াৈি জীিরৈর অমূল্য স্পদে।

িাবষ মক পরীক্ষা:
পঞ্চর্ অধ্যায়
:

৪। কাঁটা যিবর ক্ষান্ত যকৈ কর্ল তুবলরি,

বিক্ষায় ইন্টাররৈরটর ব্যিিার
প্রথর্ ও বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষার পুৈরারলাচৈা।

দুঃখ বিৈা সুখ লাভ িয় বক র্িীরি?
৫। র্ঙ্গল কবরিার িবিই ধৈ, বিলাস ধৈ ৈরি।

বিষয়: িাাংলারেি ও বিশ্ব পবরচয়

সারাাংি/সারর্র্ম:
১। র্ানুরষর সুন্দরর মুখ যেরখ --------।
২। র্ানুষ সৃবষ্টর যেষ্ঠ প্রাণী -----------।
৩। সর্য় ও যরাি কাররা জরন্য -------।
৪। যকাথায় স্বগ,ম যকাথায় ৈরক -------।
৫। বসন্ধু িীরর যখরল বিশু ------------।
অনুরেে/অনুধািৈ: অনুিীলৈ কররি িরি।
বিষয়: চারু ও কারুকলা
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষা:
প্রথর্ অধ্যায়
বিিীয় অধ্যায়
বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষা:
তৃিীয় অধ্যায়
চতুথ ম অধ্যায়
িাবষ মক পরীক্ষা:
পঞ্চর্ অধ্যায়
ষষ্ঠ অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

পািা-০২
িাাংলারেরি চারুকলা বিক্ষার ইবিিাস
বচত্রকলা সি মকারল সি র্ানুরষর ভাষা
িাাংলারেরির যলাকবিল্প ও কারুবিল্প
ছবি আঁকার বিবভন্ন র্াধ্যর্
[এছাড়া ১র্ সার্বয়ক পরীক্ষার পঠিি বিষয় সমূি]
ছবি আঁকার ৈাৈা রকর্ আৈন্দোয়ক অনুিীলৈ
বিবভন্ন প্রকার বিল্পকর্ম ও রঙ ও ররঙর ব্যিিার
[এছাড়া ১র্ ও ২য় সার্বয়রক পঠিি বিষয়সমূি।]

প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষা:
প্রথর্ অধ্যায়
বিিীয় অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ

পঞ্চর্ অধ্যায়
সপ্তর্ অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ

বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষা:
তৃিীয় অধ্যায়
অষ্টর্ অধ্যায়
ৈির্ অধ্যায়
েির্ অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

িাাংলারেরির সাাংস্কৃবিক নিবচত্রয (পাঠ - ১, ২, ৩, ৪)
িাাংলারেরি ৈারী
অবধকার (পাঠ - ১, ২)
পািা-১৫
প্রিীণ অবধকার (পাঠ - ১, ২)
িাাংলারেরির সার্াবজক সর্স্যা (পাঠ - ১, ২)
[এছাড়া ১র্ সার্বয়ক পরীক্ষার পঠিি বিষয় সমূি]

িাবষ মক পরীক্ষা:
চতুথ ম অধ্যায়
ষষ্ঠ অধ্যায়
একােি অধ্যায়
িােি অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

অথ মৈীবি (পাঠ - ১ ও ২, ৩ ও ৪, ৫)
িাাংলারেরির জলিায়ু (পাঠ - ১, ২, ৩, ৪ ও ৫)
এবিয়ার করয়কটি যেি (পাঠ - ১, ২)
আঞ্চবলক সাংস্থা (পাঠ ১ ও ২)
[এছাড়া ১র্ ও ২য় সার্বয়রক পঠিি বিষয়সমূি।]

িাঙাবলর স্বাধীৈিার সাংগ্রার্ (পাঠ - ১, ২, ৩, ৪)
িাাংলারেরির স্বাধীৈিার পটভূবর্
(পাঠ - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮)
িাাংলারেরির বৈি মাচৈ ব্যিস্থা (পাঠ - ১, ২ ও ৩)
িাাংলারেরির জৈসাংখ্যা পবরবস্থবি (পাঠ - ১, ২ ও ৩)

র্াৈিন্টৈ:

র্াৈিন্টৈঃ
িত্ত্বীয় অাংি: ৫টির র্রধ্য ৩টির উত্তর বেরি িরি

৩  ৫ = ১৫

৯টি সৃজৈিীল প্রশ্ন থাকরি ৬টির উত্তর বেরি িরি

১০  ৬ =

৬০

িহুবৈি মাচৈী (১০টি)
ব্যিিাবরক (চারুকলা)
ব্যিিাবরক (কারুকলা)

১  ১০ = ১০
= ১৫
= ১০
যর্াট =
৫০

িহু বৈি মাচৈী প্রশ্ন থাকরি

১  ৪০ =
যর্াট =

৪০
১০০

বিষয়: িথ্য ও য াগার াগ প্রযুবি
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষা:
প্রথর্ অধ্যায়
:

প্রািযবিক জীিরৈ িথ্য ও য াগার াগ প্রযুবি

পািা-১৪

পত্র /েরখাস্ত বলখৈ:
১। িড় যিারৈর বিরয় উপলরক্ষ পাঁচবেরৈর ছুটি যচরয় প্রধাৈ বিক্ষরকর বৈকট েরখাস্ত।
২। বপিার বৈকট টাকা যচরয় পত্র।
৩। জীিরৈর লক্ষয জাবৈরয় িন্ধুর বৈকট পত্র।
৪। িন্যািমরের ত্রাণ সািারের জন্য কতৃমপরক্ষর কারছ আরিেৈ।
রচৈা:
১) যিার্ার বপ্রয় কবি ২) েরর্র র্ মাো ৩) িষ মায় িাাংলারেি
৪) সাংিােপত্র ৫) পাট
বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষা:
ব্যাকরণ: পে ও পরের প্রকাররভে, কারক ও বিভবি, এক কথায় প্রকাি, িাগধারা, অনুসগ ম ও উপসগ,ম িাকয ও
িারকযর প্রকাররভে।
ভািসম্প্রসারণ:
১। য জৈ বেিরস র্রৈর িররষ
----------২। আপৈারর লরয় বিেি রবিরি
----------৩। েরির লাঠি এরকর যিাঝা।
৪। য একা যসই সার্ান্য, ািার ঐকয ৈাই যসই তুে।
৫। মুকুট পরা িি, বকন্তু মুকুট িযাগ করা আররা কঠিৈ।
অনুরেে/অনুধািৈ: অনুিীলৈ কররি িরি।
পত্র/েরখাস্ত বলখৈ:
১। িৈরভাজরৈর িণ মৈা বেরয় িন্ধুর বৈকট পত্র।
২। িন্ধুর বপিার মৃতুযরি িন্ধুরক সান্ত্বৈা বেরয় পত্র।
৩। জবরর্াৈা র্ওকু -এর জন্য প্রধাৈ বিক্ষরকর বৈকট েরখাস্ত।
৪। োক র স্থাপরৈর জন্য কতৃমপরক্ষর বৈকট আরিেৈ।
সারাাংি/সারর্র্মঃ
১। র্াতৃভাষা ব্যিীি আর যকাৈ ভাষা
----------- ।
২। ছাত্র জীিৈ আর্ারের ভবিষ্যৎ জীিরৈর
----------- ।
৩। িহু বেৈ ধরর িহু যরাি দূরর
-----------।
৪। িসুর্বি, যকৈ তুবর্ এিই কৃপণা
----------- ।
রচৈা:
১) ছাত্র জীিরৈর োবয়ত্ব ও কিমব্য ২) একুরি য ব্রুয়াবর ৩) অধ্যিসায়
৪) যেিরপ্রর্ ৫) চা
(প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষার পুৈরারলাচৈা)
িাবষ মক পরীক্ষা:
ব্যাকরণ: সর্াস, প্রবিিব্দ, িাগধারা, িাকয সাংরকাচৈ।
ভািসম্প্রসারণ:
১। কীবিমর্ারৈর মৃতুয ৈাই।
২। দুজমৈ বিিাৈ িরলও পবরিযাজয।
৩। ইো থাকরল উপায় িয়।
৪। জ্ঞাৈিীৈ র্ানুষ পশুর সর্াৈ।
৫। যছাট যছাট িালুকণা বিন্দু বিন্দু জল;

গরড় যিারল র্িারেি সাগর অিল।
অনুরেে/অনুধািৈ: অনুিীলৈ কররি িরি।
পত্র/েরখাস্ত বলখৈ:
১।
একটি সড়ক দূ মটৈার িণ মৈা বেরয় িন্ধুর বৈকট পত্র।
২।
বিদ্যালয় যথরক ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য প্রধাৈ বিক্ষরকর বৈকট েরখাস্ত।
৩।
একটি ৈলকূপ স্থাপরৈর জন্য ইউবৈয়ৈ পবরষে যচয়ারম্যারৈর বৈকট েরখাস্ত
৪।
বিদ্যালরয় উপবস্থি িওয়ার পর িঠাৎ অসুস্থ িরয় পড়ারি পরিিী ন্টাগুরলার জন্য ছুটির আরিেৈ।
সারাাংি/সারর্র্ম:

----------।
----------।
----------।
----------।
----------।

১। অরৈরকর ধারণা এই য ,
২। অপররর জন্য তুবর্ প্রাণ োও
৩। র্ানুরষর মূল্য যকাথায়?
৪। িরৈর পাবখ িরল,
৫। িন্ধু অথ ম-সাংসারর দুই যর্ার বছল

বিষয়: সাধারণ বিজ্ঞাৈ
পািা-০৪
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষা:
প্রথর্ অধ্যায়
বিিীয় অধ্যায়
ষষ্ঠ অধ্যায়
সপ্তর্ অধ্যায়
িােি অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

বৈম্ন যেবণর জীি
উবিে ও প্রাণীর যকাষীয় সাংগঠৈ
পোরথ মর গঠৈ
িবির ব্যিিার
যসৌরজগৎ ও আর্ারের পৃবথিী

বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষা:
তৃিীয় অধ্যায়
চতুথ ম অধ্যায়
অষ্টর্ অধ্যায়
ৈির্ অধ্যায়
ত্ররয়ােি অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

উবিরের িাবিযক নিবিষ্টয
শ্বসৈ
িরব্দর কথা
িাপ ও িাপর্াত্রা
প্রাকৃবিক পবররিি এিাং দূষণ
[১র্ সার্বয়ক পরীক্ষার পুৈরারলাচৈা]

িাবষ মক পরীক্ষা:
পঞ্চর্ অধ্যায়
েির্ অধ্যায়
একােি অধ্যায়
চতুে মি অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

পবরপাকিন্ত্র এিাং রি সাংিিৈিন্ত্র
বিদুযৎ ও চম্বুরকর টৈা
পাবরপাবশ্বমক পবরিিমৈ ও বিবভন্ন টৈ।
জলিায়ু পবরিিমৈ
[১র্ ও ২য় সার্বয়ক পরীক্ষার পুৈরারলাচৈা]

র্াৈিন্টৈঃ
৯টি সৃজৈিীল প্রশ্ন থাকরি ৬টির উত্তর বেরি িরি

১০  ৬ =

৬০

িহু বৈি মাচৈী প্রশ্ন থাকরি

১  ৪০ =
যর্াট =

৪০
১০০

বিষয়: গবণি
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষা:
পাটীগবণি

ঃঃ

অনুিীলৈী  ১.১, ১.২, ২.১

িীজগবণি

ঃঃ

অনুিীলৈী  ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৫.১

জযাবর্বি

ঃঃ

অনুিীলৈী  ৮

ঃঃ

ৈির্ অধ্যায়  উপপাদ্য-১, ২, ৩

ঃঃ
ঃঃ
পবরসাংখ্যাৈ
ঃঃ
বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষা:

অনুিীলৈী  ৯.১, ৯.২
স্পদাদ্য  ১, ২
১১ (১ - ৮)

অনুিীলৈী  ২.২, ২.৩

পাটীগবণি

ঃঃ

িীজগবণি

ঃঃ

অনুিীলৈী  ৫.২, ৫.৩, ৫.৪, ৬.১

জযাবর্বি

ঃঃ

েির্ অধ্যায়  উপপাদ্য-১, ২, ৩

ঃঃ

স্পদাদ্য ৩, ৪

ঃঃ
ঃঃ

অনুিীলৈী  ৯.৩
১১ (১ - ১২)
[১র্ সার্বয়ক পারঠর পুৈরারলাচৈা]

পাটীগবণি

ঃঃ

অনুিীলৈী  ৩

িীজগবণি

ঃঃ

অনুিীলৈী  ৬.২, ৭.১, ৭.২, ৭.৩

জযাবর্বি

ঃঃ

েির্ অধ্যায়  উপপাদ্য-৪, ৫

ঃঃ

অনুিীলৈী  ১০.২, ১০.৩

ঃঃ

অনুিীলৈী  ১১
[১র্ ও ২য় সার্বয়ক পারঠর পুৈরারলাচৈা]

পবরসাংখ্যাৈ
িাবষ মক পরীক্ষাঃ

র্াৈিন্টৈঃ
িীজগবণি
পাটীগবণি
জযাবর্বি

=
৪০
=
৪০
=
২০
যর্াট = ১০০
পািা-১২

Sub: English 1st Paper
রচৈা:

১) িাাংলারেরির ষড়ঋতু ২) কৃবষ কারজ বিজ্ঞাৈ ৩) কাগজ
৪) িাাংলারেরির জািীয় ফুল ৫) একজৈ র্িাৈ ব্যবির জীিৈীএ
(প্রথর্ ও বিিীয় সার্বয়ক পারঠর পুৈরারলাচৈা)

First Term Examination:

প্ররশ্নর ধরৈ ও র্াৈিন্টৈ
* অনুরেে রচৈা (২টি প্রশ্ন যথরক ১টি)
=

৫১=

০৫

* পত্র/েরখাস্ত/র্াৈপত্র/পবত্রকায় প্রকারির জরন্য বচঠি (২টি প্রশ্ন যথরক ১টি)
০৫
* সারাাংি/সারর্র্ম (২টি প্রশ্ন যথরক ১টি)

৫১=

০৫

* ভািসম্প্রসারণ (২টি প্রশ্ন যথরক ১টি)

৫১=

০৫

* প্রিি রচৈা (৩টি প্রশ্ন যথরক ১টি)

১০  ১ =

১০

* িহুবৈি মাচৈী (২০টি)

১  ৫০ = ২০
যর্াট = ৫০

৫  ১

1.
Unit 1 : Lesson 1 – 7
2. Unit 3 : Lesson 1 – 5
3.
Unit 4 : Lesson 1 – 11
Story Writing/Completing Story:
1.
One day, a fox was walking throuh the jungle. Suddenly, he fell into a trap. He got
out of the trap but he last his tall behind. Without a tail ________________.
2.
There were two friends. They lived in a certair village. They seemed to be
very intimate. They promised that they would help each other at the time of
danger. One day _________.
Informal Letter:
1.
Write a letter to your frind describing the prize giving ceremony.
2.
Write a letter to your frind describing your aim in life.
3.
Inform your friend through e-mail about the necessity of planting more
trees to save the world.
Dialogue:
1.
A conversation between yourself and your friend about the necessiry of
reading newspaper.
2.
A conversation between yourself and your friend about the bad sides at
illiteracy and how to get rid of the problem.
Paragraph:
1.
How to keep good health 2) A book fair 3) An ideal teacher.
Listening:
MCQ, Gap filling, Speaking, Describing, Answering questions.

Second Term Examination:
Unit 5 : Lesson 1 – 5
Unit 6 : Lesson 1 – 11
Informal letter:
1.
A letter to your younger brother congratulating him on his brilliant
2.
A letter to your friend thanking him/her for the birthday present.
3.
An e-mail to your father requesting him to send you some money to buy books.
Completing story:
1.
Bayazid was a small boy. His mother was ill. One night he was studying by
the side of the bed of his wiling mother. All on a sudden ________.
2.
Once there was a lion sleeping in a forest. Suddenly a mouse come there. It
did not notice the slepping lion. It was running about and playing happily
by chance ________________.
Dialogue:
1.
Dialogue between a doctor and patient.
2.
Dialogue on the benifits of rising early.
Paragraph: 1. My school library 2) My Mother.
পািা-০৬

চতুথ ম অধ্যায়
পঞ্চর্ অধ্যায়

বিষয়ঃ িারীবরক বিক্ষা ও স্বাস্থয
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষাঃ
অধ্যায়  ১

ঃঃ

িরীর চচ মা ও সুস্থ জীিৈ

অধ্যায়  ২
বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষাঃ

ঃঃ

স্কাউটিাং, গালম গাইবোং

িাবষ মক পরীক্ষাঃ
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃঃ

অধ্যায়  ৩

ঃঃ

স্বাস্থয বিজ্ঞাৈ পবরবচবি ও স্বাস্থযরসিা

র্াৈিন্টৈঃ

অধ্যায়  ৪

ঃঃ
িয়ঃসবিকারলর ব্যবিগি বৈরাপত্তা
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষার পুৈরারলাচৈা।

ঃঃ
ঃঃ

কৃবষ ও জলিায়ু
কৃবষজ উৎপােৈ
(১র্ সার্বয়ক পারঠর পুৈরারলাচৈা)

িৈায়ৈ
(১র্ ও ২য় সার্বয়ক পারঠর পুৈরারলাচৈা)

৯টি সৃজৈিীল প্রশ্ন থাকরি ৬টির উত্তর বেরি িরি

১০  ৬ =

৬০

িহু বৈি মাচৈী প্রশ্ন থাকরি

১  ৪০ =
যর্াট =

৪০
১০০

িাবষ মক পরীক্ষাঃ
অধ্যায়  ৫

ঃঃ

জীিরৈর জন্য যখলাধুলা
[এছাড়া ১র্ ও ২য় সার্বয়রক পঠিি বিষয়সমূি]

বিষয়ঃ ইসলার্ ও নৈবিক বিক্ষা

র্াৈিন্টৈঃ
িহুবৈি মাচৈী প্রশ্ন: (২৫টি)
ব্যিিাবরক অাংি

১  ২৫ =

২৫

=
যর্াট =

২৫
৫০

বিষয়ঃ কর্ম ও জীিৈমুখী বিক্ষা
ঃঃ

র্াৈিন্টৈঃ

কর্ম ও র্াৈবিকিা

বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষাঃ
অধ্যায়  ২

বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষাঃ তৃিীয় ও চতুথ ম অধ্যায় [১র্ সার্বয়ক পারঠর পুৈরারলাচৈা]
িাবষ মক পরীক্ষাঃ পঞ্চর্ অধ্যায় ও পূি ম পারঠর পুৈরারলাচৈা

প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষাঃ
অধ্যায়  ১

প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষাঃ প্রথর্ অধ্যায় ও বিিীয় অধ্যায়

৯টি সৃজৈিীল প্রশ্ন থাকরি ৬টির উত্তর বেরি িরি

১০  ৬ =

৬০

িহু বৈি মাচৈী প্রশ্ন থাকরি

১  ৪০ =
যর্াট =

৪০
১০০

ঃঃ
পাবরিাবরক কাজ ও যপিা
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষার পুৈরারলাচৈা।

িাবষ মক পরীক্ষাঃ
অধ্যায়  ৩

ঃঃ

বিক্ষা পবরকল্পৈা ও কর্মরক্ষরত্র স লিা
[এছাড়া ১র্ ও ২য় সার্বয়রক পঠিি বিষয়সমূি]

পািা-১০

র্াৈিন্টৈঃ
িহু বৈি মাচৈী প্রশ্ন: (২৫টি)
ব্যিিাবরক অাংি

বিষয়ঃ কৃবষ বিক্ষা
প্রথর্ সার্বয়ক পরীক্ষাঃ
প্রথর্ অধ্যায়
বিিীয় অধ্যায়
তৃিীয় অধ্যায়
বিিীয় সার্বয়ক পরীক্ষাঃ

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

কৃবষ এিাং আর্ারের সাংস্কৃবি
কৃবষ প্রযুবি
কৃবষ উপকরণ

১  ২৫ =

২৫

=
যর্াট =

২৫
৫০

Listening: MCQ, Gap filling, Speaking, Describing, answering question.
Revision: 1st Term Exam

Annual Examination:

Sub: English 2nd Paper

Unit 7 : Lesson 1 – 5
Unit 8 : Lesson 1 – 5
Unit 9 : Lesson 1 – 6
Informal letter:
1.
Write an e-mail to your friend describing the prize giving ceremony of your school.
2.
Write an e-mail asking for information about admission from R.R.S.
3.
A letter to your friend describing your aim in life.
4.
A letter to your younger brother congratulating him on his brilliant success.
Completing story:
1.
There lived a shepherd in a pastoral area. He kept a flock of sheep near a forest. In
the forest there lived a wolf. At times, the wolf come ________.
2.
Once some mice were having a good time in a rich man’s house. There was
the availability of rich and tasty foods. The ate _____.
Dialogue:
1.
A dialogue between two friends about planning picnic.
2.
A dialogue between you and headmaster over three days leave.
Paragraph: 1. A winter morning, 2) My class teacher, 3) Load sheeding
Listening: MCQ, Gap filling, Speaking, Describing, answering question.
Marks Distribution:

First Term Examination:
Section-A : Grammar

Reading: 40
1.
MCQ
2.
Answering questions
3.
True/false questions
4.
Close test with clues
5.
Information transfer
6.
Matching
7.
Rearranging
Writing: 40
1.
Completing a story
2.
Writing information letters/e-mail
3.
Short dialogues
4.
Writing paragraph answering questions
Listening: 10
1.
MCQ
2.
Gap filling
Speaking: 10
1.
Describing/Narrating
2.
Answering questions bsed on routine/social expressions,
family, school, home/city/village, books, games and sports,
movie, TV show, recent events and incidents etc.

Second Term Examination:

=
=
=
=
=
=
=

05
10
05
05
05
05
05

=
=
=
=

10
10
10
10

=
=
=

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gap filling Activities with clues (Article)
Gap filling Activities with clues (Preposition)
Fill in the blanks with clues
Substitution table
Transformation
Right forms of verbs
Punctuation

8.
a)
b)

Formal letter or e-mail:
Application to your headmaster of your school for emission at delay fine.
Application to the headmaster of your school to grant you a stipend from
the poor fund to your school.
e-mail to your headmaster requesting him to increase facilities in the
library.

Section-B : Composition

c)
9.

Composition:
1. Duties of a student, 2) Tree plantation, 3) the season you like most.

Section-A : Grammar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gap filling Activities with clues (Article)
Gap filling Activities with clues (Preposition)
Fill in the blanks with clues
Substitution table
Transformation
Right forms of verbs
Punctuation

05
05

8.
a)
b)
c)

Formal letter or e-mail:
Application to seeking permission to go on the excursion.
Application for a full free studentship.
e-mail for asking for 5 days leave of advance.

05

9.

Composition:
a) Technical Education b) Duties to parants c) Value of time

Section-B : Composition

Revision: 1st term examination.
=

05
পািা-০৮

-: সূবচপত্র :-

Annual Examination:
Section-A : Grammar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gap filling Activities with clues (Article)
Gap filling Activities with clues (Preposition)
Fill in the blanks with clues
Substitution table
Transformation
Right forms of verbs
Punctuation

Section-B : Composition
8.
a)
b)
c)

Formal letter or e-mail:
Application for seat in the school hostel.
Application to increase the facilities in common room.
e-mail to chairman of UP for repairing the damaged roads.

9.

Composition:
a) Physical Exercise, b) Rivers of Bangladesh, c) Importance of Computer.

Revision of 1st and 2nd terms examination.
Marks Distribution:
Gap filling Activities with clues (Article)
Gap filling Activities with clues (Preposition)
Fill in the blanks with clues
Substitution table
Transformation
Right forms of verbs
Punctuation

8.
9.

Formal letter or e-mail
Composition

০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।

Section-A : Grammar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

বিষয় পূণ মর্াৈ
িাাংলা
১০০
আৈন্দ পাঠ
দ্রুি পঠৈ
িাাংলা ব্যাকরণ ও বৈবর্মি
ব্যাকরণ ৫০
English For Today
ইাংররবজ ১০০
English Rapid
English Composition & Grammar
গ্রার্ার
৫০
গবণি
অাংক
১০০
িাাংলারেি ও বিশ্ব পবরচয়
সর্াজ
১০০
বিজ্ঞাৈ
বিজ্ঞাৈ ১০০
কৃবষ বিক্ষা
কৃবষ
১০০
িাঃ
িারীবরক বিক্ষা ও স্বাস্থয
১০০
বিক্ষা
িথ্য ও য াগার াগ প্রযুবি
িথ্য
৫০
গাি মস্থয বিজ্ঞাৈ
গাঃ বিঃ ১০০
ইসলার্ ও বিন্দু ধর্ম নৈবিক বিক্ষা
ইসঃ ধর্ম ১০০
চারু ও
চারু ও কারু কলা
১০০
কারু
কর্ম ও
কর্ম ও জীিৈমুখী বিক্ষা
৫০
জীঃ
সি মরর্াট ৈম্বর = ১২০০

র/ৈাং
০১। চারুপাঠ

.5  8
.5  8
.5  10
14
15
.5  8
.5  8

= 04
= 04
= 05
= 04
= 05
= 04
= 04

Section-B : Composition
= 08
= 12
Total = 100

১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।

িইরয়র ৈার্

-: লা ল প্রকারির বৈয়র্ :সাপ্তাবিক, সার্বয়ক/পাবি মক, িাবষ মক এিাং যর্াট
উপবস্থবির বভবত্তরি প্রাপ্ত ৈম্বর ও িাড়ীর কারজর উপর
প্রাপ্ত ৈম্বর গড় কবরয়া চুড়ান্ত লা ল প্রকাি করা িয়।
প্ররিযকটি পরীক্ষা সর্াৈ গুরুত্ব িিৈ করর।

