রয়যাল ররবসদেবিয়াল স্কুল
বসদলিাস-২০১৪
রেবণ: অিম

বিষয়ঃ গার্ হস্থ্য বিজ্ঞান
প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা
ক-বিভাগ : গৃর্ ব্যিস্থ্াপনা ও গৃর্সম্পদ:
প্রথম অধ্যায় : গৃর্ সম্পদদর সুষ্ঠু ব্যির্ার
বিতীয় অধ্যায়: গৃর্ পবরদিদে বনরাপত্তা
তৃতীয় অধ্যায়: গৃদর্ ররাগীর শুশ্রুষা
খ-বিভাগ : বেশু বিকাে ও ব্যবিগত বনরাপত্তা:
চতুথ হ অধ্যায়: িয়ঃসবিকাল
পঞ্চম অধ্যায়: ররাগ সম্পদকহ সতকহতা
বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা
ষষ্ঠ অধ্যায়: বিদেষ চাবর্দাসম্পন্ন বেশু
সপ্তম অধ্যায়: বিবভন্ন প্রবতকূল অিস্থ্া রথদক বনদেদক রক্ষা করা
গ-বিভাগ : খাদ্য ও পুবি ব্যিস্থ্াপনা:
অিম অধ্যায়: খাদ্য পবরকল্পনা
নিম অধ্যায় : অপুবি
গ-বিভাগ : খাদ্য ও পুবি ব্যিস্থ্াপনা:
দেম অধ্যায়: পবরিাদরর েন্য খাদ্য বনি হাচন, ক্রয় ও প্রস্ত্ত্তদত সতকহতা
একাদে অধ্যায়: খাদ্য রান্না
রেএসবস রেস্ট পরীক্ষা
ঘ-বিভাগ :
িাদে অধ্যায় : সুতা ততবর ও বুনন
ত্রদয়াদে অধ্যায়: রপাোক বনি হাচদন বিদিচয বিষয়
চতুদ হে অধ্যায়: রপাোক ক্রদয় বিদিচয বিষয়
পঞ্চদে অধ্যায়: রপাোক ততরী (এছাড়া ১ম ও ২য় সামবয়ক পরীক্ষার পঠিত বিষয়সমূর্)
প্রদের ধরণ ও মানিন্টন:
সৃেনেীল প্রে: ৬০ নম্বর
* রমাে ৯টি সৃেনেীল প্রদের মদধ্য ৬টির উত্তর বদদত র্দি। প্রবতটি প্রদের মান ১০।
[বিঃ দ্রঃ এ বিষদয় রকাদনা গ্রুপ বিভােন থাকদি না। সম্পূণ হ বসদলিাস র্দত সৃেনেীল প্রে ও িহুবনি হাচনী প্রে থাকদি।]
িহুবি হাচনী প্রে: ৪০ নম্বর
* রমাে ৪০টি িহুবনি হাচনী প্রে থাকদি। ৪০টিরই উত্তর বদদত র্দি।
সৃেনেীল প্রে (৬টি):
১০  ৬ = ৬০
িহুবনি হাচনী প্রে ৪০টি :
১  ৪০ = ৪০
সি হদমাে = ১০০

বিষয়ঃ িাাংলা ১ম পত্র
গদ্যঃ

প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা
অবতবথর স্মৃবত, িাঙাবলর িাাংলা, পদড় যাওয়া, ততলবচদত্রর ভূত, এিাদরর সাংগ্রাম স্বাধীনতার সাংগ্রাম,
আমাদদর রলাকবেল্প, সুখী মানুষ, বেল্পকলার নানা বদক।

পদ্যঃ

মানিধমহ, িঙ্গভূবমর প্রবত, দুই বিঘা েবম, পাদছ রলাদক বকছু িদল, নারী, আিার আবসি
বিদর, রদে, নদীর স্বপ্ন।
আনন্দপাঠঃ বকদোর কাবে, রােকুমার ও বভখাবরর রছদল, রবিনসন ক্রুদো, রসার্রাি ররাস্তম, মাদচ হন্ট
অি রভবনস, বরপভযান উইাংকল।
গদ্যঃ

বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা
মন্ডুর পদথ, িাাংলা নিিষ হ, িাাংলা ভাষার েন্মকথা।

পদ্যঃ
োদগা তদি অরণ্য কন্যারা, প্রাথী, একুদের গান।
আনন্দপাঠঃ রামায়ন কাবর্নী (আবদকান্ড), সাদড় বতন র্াত েবম।
(বিঃ দ্রঃ এছাড়া ষান্মাবসক পরীক্ষায় পঠিত বিষয়সমূর্।]
রে. এস. বস. বনি হাচনী পরীক্ষা
[প্রথম ও বিতীয় সামবয়দকর পঠিত বিষয়সমূর্]
প্রদের ধরণ ও মান িণ্টনঃ
* সৃেনেীল প্রদের েন্য ৬০ নম্বর এিাং িহুবনি হাচনী প্রদের েন্য ৪০ নম্বর িরাদ্দ আদছ
* প্রবতটি সৃেনেীল প্রদের নম্বর ১০ এিাং প্রবতটি িহুবনি হাচনী প্রদের নম্বর ১।
সৃেনেীল প্রে:
* গদ্য, কবিতা ও সর্পাঠ প্রবতটি অাংে রথদক বতনটি কদর রমাে নয়টি সৃেনেীল প্রে থাকদি।
* প্রবতটি অাংে রথদক কমপদক্ষ ২টি কদর রমাে ছয়টি প্রদের উত্তর বদদত র্দি।
িহুবনি হাচনী প্রে:
* ৪০টি িহুবনি হাচনী প্রে থাকদি (গদ্য রথদক ১৫টি, কবিতা রথদক ১৫টি ও সর্পাঠ রথদক ১০টি), সি কটি
প্রদের উত্তর বদদত র্দি।
১। সৃেনেীল প্রে
১০  ৬ = ৬০
২। িহুবনি হাচনী প্রে
সি হদমাে

বিষয়ঃ িাাংলা ২য় পত্র

প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা
ব্যাকরণ অাংেঃ
১ম পবরদেদ : ভাষা (ক্রবমক নাং-১, ১.১, ১.২, ১.৩)
২য় পবরদেদ : ধ্ববন ও িণ হ (ক্রবমক নাং- ২.১, ২.২)

১  ৪০ = ৪০
= ১০০

৩য় পবরদেদ : সবি (ক্রবমক নাং-৩.১, ৩.২)
৪থ হ পবরদেদ : েব্দ ও পদ (ক্রবমক নাং-৪, ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৪.৪, ৪.৫, ৪.৬, ৪.৭, ৪.৮)
৫ম পবরদেদ : েব্দ গঠন (ক্রবমক নাং-৫, ৫.১, ৫.২)
ষষ্ঠ পবরদেদ : িাকয (ক্রবমক নাং-৬, ৬.১, ৬.২, ৬.৩)
বনবমহত ও অনুধািন অাংে:
সারাাংে: ক্রবমক নাং-২.১, ২.২, ২.৩।
সারমমহ: ক্রবমক নাং-২.৭, ২.৮. ২.৯।
ভাি সম্প্রসারণ: ক্রবমক নাং-৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৩.৫, ৩.৬।
অনুদেদ/অনুধািন: অবনবদ হি।
বচঠি/ব্যবিগতপত্র :
১।
বৃক্ষদরাপদনর প্রদয়ােনীয়তা উদেখ কদর িন্ধুর কাদছ একটি পত্র রলখ।
২। িন্ধুর মা-এর মৃতুযদত সান্ত্বনা োবনদয় একটি পত্র রলখ।
আদিদনপত্র:
১।
বিদ্যালদয়র ছাত্র কল্যাণ তর্বিল রথদক সার্ায্য রচদয় প্রধান বেক্ষদকর বনকে আদিদন।
২। বেক্ষা সিদরর গুরুত্ব উদেখ কদর প্রধান বেক্ষদকর বনকে বেক্ষা সিদর যাওয়ার অনুমবত রচদয়
আদিদন।
প্রিি রচনাঃ ১) িাাংলাদদদের ষড়ঋতু, ২) িাাংলা নিিষ হ, ৩) বিেয় বদিস, ৪) রেদন ভ্রমণ, ৫) মুবিযুদ্ধ
যাদুঘর, ৬) আমার রছদলদিলা, ৭) িাাংলাদদদের কৃষক, ৮) তদনবন্দন েীিন ও বিজ্ঞান।
বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা
ব্যাকরণ অাংেঃ
৭ম পবরদেদ : বিরামবচহ্ন (ক্রবমক নাং-৭, ৭.১)
৮ম পবরদেদ : িানান (ক্রবমক নাং- ৮, ৮.১)
৯ম পবরদেদ : অবভধান (ক্রবমক নাং-৯, ৯.১, ৯.২)
১০ম পবরদেদ : েব্দাথ হ (ক্রবমক নাং-১০, ১০.১, ১০.২, ১০.৩, ১০.৪)
বনবমহত ও অনুধািন অাংে:
সারাাংে: ক্রবমক নাং-২.৪, ২.৫, ২.৬।
সারমমহ: ক্রবমক নাং-২.৭, ২.৮, ২.৯, ২.১০।
পাতা-০২

বিষয়ঃ বর্ন্দু ও তনবতক বেক্ষা

প্রথম অধ্যায়
বিতীয় অধ্যায়
তৃতীয় অধ্যায়
চতুথ হ অধ্যায়

ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ
ঃঃ

প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা (পৃষ্ঠা ০১ - ৮০)
ঈশ্বদরর স্বরূপ
ধমহগ্রন্থ
বর্ন্দুধদমহর স্বরূপ ও বিশ্বাস
বনতযকমহ ও রযাগাসন

বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা (পৃষ্ঠা ৮১ - ১২৮)
পঞ্চম অধ্যায়
ঃঃ
রদি-রদিী ও পূো পাি হন
ষষ্ঠ অধ্যায়
ঃঃ
ধমীয় উপাখ্যাদন তনবতক বেক্ষা
সপ্তম অধ্যায়
ঃঃ
আদেহ েীিনচবরত
অিম অধ্যায়
ঃঃ
বর্ন্দু ধমহ ও তনবতক মূল্যদিাধ
রেএসবস রেস্ট: প্রথম ও বিতীয় সামবয়দক পঠিত বিষয়সমূর্।
প্রদের ধরন ও মান িণ্টনঃ
সৃেনেীল ৯টির মদধ্য ৬টির উত্তর বদদত র্দি
১  ৪০

িহুবনি হাচনী প্রে (৪০টি)

পাতা-১৫

১০  ৬ =

৬০

=
সি হদমাে =

৪০
১০০

বিষয়ঃ কৃবষ বেক্ষা
প্রথম অধ্যায়

ঃঃ

প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা
িাাংলাদদদের কৃবষ ও আন্তেহাবতক রপ্রক্ষাপে

বিতীয় অধ্যায়

ঃঃ

কৃবষ প্রযুবি

তৃতীয় অধ্যায়

ঃঃ

কৃবষ উপকরণ
বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা

চতুথ হ অধ্যায়

ঃঃ

কৃবষ ও েলিায়ু

পঞ্চম অধ্যায়

ঃঃ

কৃবষে উৎপাদন

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঃঃ

িনায়ন

িাবষ হক পরীক্ষা: প্রথম ও বিতীয় সামবয়দক পঠিত বিষয়সমূর্।
প্রদের ধরন ও মান িণ্টনঃ
সৃেনেীল ৯টির মদধ্য ৬টির উত্তর বদদত র্দি
১  ৪০

িহুবনি হাচনী প্রে (৪০টি)

১০  ৬ =

৬০

=
সি হদমাে =

৪০
১০০

বিষয়ঃ ইসলাম ও তনবতক বেক্ষা

ভাি সম্প্রসারণ: ক্রবমক নাং-৩.৭, ৩.৮, ৩.৯, ৩.১০।
অনুদেদ/অনুধািন: অবনবদ হি।
ব্যবিগতপত্র/আদিদনপত্র/বনমন্ত্রণপত্র :
১।
‘‘পরীক্ষায় অসদুপায় অিলম্বন ব্যবি তথা োবতর েন্য হুমবক স্বরূপ’’ এই মদমহ রছাে ভাইদক
একটি পত্র বলখ।
২। কবম্পউোর বেক্ষার গুরুত্ব িণ হনা কদর রছাে রিানদক একটি বচঠি বলখ।
আদিদনপত্র:
১।
ছাড়পত্র রচদয় প্রধান বেক্ষদকর বনকে আদিদনপত্র রলখ।
২। ‘বিজ্ঞান ক্লাি’ গঠদনর অনুমবত রচদয় প্রধান বেক্ষদকর বনকে আদিদনপত্র রলখ।
বনমন্ত্রণপত্র:
১।
রতামার স্কুদল ‘নেরুল েয়ন্তী’ উদ্যাপন উপলদক্ষ একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা কর।
২। রতামার পাড়ার একটি ক্লাদির পক্ষ রথদক িাাংলা নিিষ হ উদ্যাপন উপলদক্ষ একটি বনমন্ত্রণ পত্র
রচনা কর।
প্রিি রচনাঃ ১) ছাত্র েীিদনর দাবয়ত্ব ও কতহব্য, ২) েদমর ময হাদা, ৩) পাঠাগাদরর প্রদয়ােনীয়তা, ৪)
কমহমুখী বেক্ষা, ৫) অধ্যিসায় ও ৬) স্বদদেদপ্রম।
* িাবষ হক পরীক্ষা: প্রথম ও বিতীয় সামবয়দক পঠিত বিষয়সমূর্।
প্রদের ধরণ ও মান িণ্টনঃ
* রচনামূলক অাংদের েন্য ৩০ নম্বর এিাং িহুবনি হাচনী প্রদের েন্য ২০ নম্বর িরাদ্দ আদছ।

প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা
প্রথম অধ্যায়

ঃঃ

আকাইদ

রচনামূলক:

বিতীয় অধ্যায়

ঃঃ

ইিাদত

* সারাাংে/সারমমহ (দুটি প্রে রথদক একটি) : ০৫ নম্বর

তৃতীয় অধ্যায়

ঃঃ

কুরআন ও র্াবদস বেক্ষা

* ভািসম্প্রসারণ (দুটি প্রে রথদক একটি) : ০৫ নম্বর

বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা
চতুথ হ অধ্যায়

ঃঃ

আখলাক

পঞ্চম অধ্যায়

ঃঃ

আদেহ েীিনচবরত

* অনুদেদ/অনুধািন (দুটি প্রে রথদক একটি) : ০৫ নম্বর
* পত্র/দরখাস্ত (দুটি রথদক ১টি প্রদের উত্তর বদদত র্দি) : ০৫ নম্বর

িাবষ হক পরীক্ষা: প্রথম ও বিতীয় সামবয়দক পঠিত বিষয়সমূর্।
প্রদের ধরন ও মান িণ্টনঃ
সৃেনেীল ৯টির মদধ্য ৬টির উত্তর বদদত র্দি
িহুবনি হাচনী প্রে (৪০টি)

পাতা-১৪

* প্রিি রচনা (সাংদকতসর্ বতনটির মদধ্য একটি) : ১০ নম্বর
িহুবনি হাচনী প্রে:
১  ৪০

১০  ৬ =

৬০

=
সি হদমাে =

৪০
১০০

* ২০টি িহুবনি হাচনী প্রে ব্যাকরণ অাংে রথদক থাকদি, সিকটি প্রদের উত্তর বদদত র্দি। প্রবতটি
প্রদের মান ০১।
* রচনামূলক প্রে
* িহুবনি হাচনী প্রে
পাতা-০৩

সি হদমাে

= ৩০
= ২০
= ৫০

Subject : English 1st Paper

বিষয়ঃ িাাংলাদদে ও বিশ্ব পবরচয়

First Term Examination

প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা

Text Book:
Unit One
: Going on a foreign trip
Unit Two
: Food and nutrition
Unit Three
: Health and hygiene
Unit Four
: Check your reference
Unit Five
: Making a difference
Writing Text items:
* Writing paragraph answering questions:
1. Physical Exercise, 2. Tree plantation, 3. Your school library, 4. A tea
stall, 5. Load-shedding, 6. Nakshi Kantha, 7. Our national flag.
Completing story:
1.
A liar shepherd -------------------------------.
2.
Bayazid’s love for his mother -------------------------------.
3.
An honest woodcutter -------------------------------.
4.
A friend in need is a friend indeed -------------------------------.
5.
Unity is strength -------------------------------.
6.
A thirsty crow -------------------------------.
7.
Hare and tortoise -------------------------------.
Writing informal letters:
1.
to your friend about your preparation for the JSC exam.
2.
To your friend describing your aim in life.
3.
About the necessity of reading newspaper/importance of learning English.
4.
Consoling him on his father’s death.
5.
Thanking him for his hospitality.
6.
Describing the bad effect of smoking.
7.
Describing your hostel life.
Writing a dialogue:
1.
Importance of learning English.
2.
About your preparation for the JSC exam.
3.
Eradicating illiteracy.
4.
Necessity of reading newspaper.
5.
Dangerous of smoking.
6.
Book seller and a customer.
পাতা-০৪

অধ্যায়  ১

ঃঃ

ঔপবনদিবেক যুগ ও িাাংলার স্বাধীনতা সাংগ্রাম

অধ্যায়  ২

ঃঃ

িাাংলাদদদের মুবিযুদ্ধ

অধ্যায়  ৩

ঃঃ

িাঙাবলর সাংস্কৃবত ও বেল্পকলা

অধ্যায়  ৪

ঃঃ

ঔপবনদিবেক যুদগর প্রত্নপবরচয়

অধ্যায়  ৫

ঃঃ

সামাবেকীকরণ ও উন্নয়ন

অধ্যায়  ৬

ঃঃ

িাাংলাদদদের অথ হনীবত

অধ্যায়  ৭

ঃঃ

িাাংলাদদদের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যিস্থ্া
বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা

অধ্যায়  ৮

ঃঃ

িাাংলাদদদের দুদয হাগ

অধ্যায়  ৯

ঃঃ

িাাংলাদদদের েনসাংখ্যা ও উন্নয়ন

অধ্যায়  ১০

ঃঃ

িাাংলাদদদের সামাবেক সমস্যা

অধ্যায়  ১১

ঃঃ

িাাংলাদদদের ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী

অধ্যায়  ১২

ঃঃ

িাাংলাদদদের সম্পদ

অধ্যায়  ১৩
ঃঃ
িাাংলাদদে এিাং বিবভন্ন আন্তেহাবতক ও আঞ্চবলক সাংস্থ্া
* িাবষ হক পরীক্ষা: প্রথম ও বিতীয় সামবয়দক পঠিত বিষয়সমূর্।
প্রদের ধরন ও মান িণ্টনঃ
সৃেনেীল প্রে: ৯টি সৃেনেীল প্রদের মদধ্য রথদক রয রকাদনা ৬টি প্রদের উত্তর বদদত র্দি। প্রবতটি প্রদের মান ১০ নম্বর।
িহুবনি হাচনী প্রে: ৪০টি িহুবনি হাচনী প্রদের উত্তর বদদত র্দি। প্রবতটি প্রদের মান ০১ নম্বর।
১০  ৬ =

সৃেনেীল ৯টির মদধ্য ৬টির উত্তর বদদত র্দি
১  ৪০

িহুবনি হাচনী প্রে (৪০টি)

পাতা-১৩

৬০

=
৪০
সি হদমাে = ১০০

Second Term Examination

বিষয়ঃ বিজ্ঞান
প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা
অধ্যায়  ১

ঃঃ

প্রাণী েগদতর রেবণ বিন্যাস

অধ্যায়  ২

ঃঃ

েীদির বৃবদ্ধ ও িাংেগবত

অধ্যায়  ৩

ঃঃ

ব্যাপন, অবভস্রিণ ও প্রদস্বদন

অধ্যায়  ৬

ঃঃ

পরমানুর গঠন

অধ্যায়  ৭

ঃঃ

পৃবথিী ও মর্াকষ হ

অধ্যায়  ১০

ঃঃ

অম্ল, ক্ষারক ও লিণ

অধ্যায়  ১৪

ঃঃ

পবরদিে ও িাস্ত্ত্ততন্ত্র
বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা

অধ্যায়  ৪ ঃঃ

উবিদদর িাংেবৃবদ্ধ

অধ্যায়  ৫ ঃঃ

সমন্বয় ও বনঃসরণ

অধ্যায়  ০৮ ঃঃ

রাসায়বনক বিবক্রয়া

অধ্যায়  ৯ ঃঃ

িতহনী ও চল বিদুযৎ

অধ্যায়  ১১ ঃঃ

আদলা

অধ্যায়  ১২ ঃঃ

মর্াকাে ও উপগ্রর্

অধ্যায়  ১৩ ঃঃ

খাদ্য ও পুবি

িাবষ হক পরীক্ষা: প্রথম ও বিতীয় সামবয়দক পঠিত বিষয়সমূর্।

প্রদের ধরণ ও মান িণ্টনঃ
সৃেনেীল ৯টির মদধ্য ৬টির উত্তর বদদত র্দি
১  ৪০

িহুবনি হাচনী প্রে (৪০টি)

১০  ৬ =

৬০

=

৪০

সি হদমাে = ১০০

পাতা-১২

Text Book:
Unit Six
: A glimpse of our culture
Unit Seven
: Different people, different occupations
Unit Eight
: News! News! News!
Unit Nine
: Things that have changed our life
Writing Text items:
* Writing paragraph answering questions:
1. A day labourer/Hawker, 2. Traffic Jam, 3. School magazine, 4. Good
health/Hygiene, 5. A farmer, 6) Bangladeshi food cuisine.
Completing story:
1.
Slow and steady wins the race -------------------------------.
2.
A greedy farmers -------------------------------.
3.
Robert Bruce and the spider -------------------------------.
4.
Dividing the bread -------------------------------.
5.
Grapes are sour -------------------------------.
6.
A fox without a tail -------------------------------.
7.
A wolf and a lamb -------------------------------.
Writing informal letters:
1.
Thanking him for the birthday present.
2.
About how you have enjoyed the picnic.
3.
Congratulating him on his/her brilliant success.
4.
Your friend inviting him to join the wedding ceremony/birthday party.
5.
Return the book immediately.
6.
Describing the accident you witnessed.
Writing a dialogue:
1.
Necessity of reading newspaper
2.
You and doctor about health.
3.
About your plans after the exam.
4.
Speaking English.
5.
Organizing a language club.
6.
On planning a picnic.
J.S.C Test Examination (Revision of 1st and 2nd Terms)
পাতা-০৫

Marks distribution:
Section-A
Reading text (Seen Passage) Question 1 – 3:
Multiple choice question

বিষয়ঃ গবণত

1×5 =

05

2×5 =

10

=

10

1×5 =

05

True/False

1×5 =

05

Gap filling without clues

1×5 =

05

=
0.5×10 =

10
05

1×5 =

05

Short question
Summarizing
Reading text (Unseen Passage) Question 4 & 5:
Information Transfer

Rearranging sentences
Gap filling with clues
Matching sentence parts
Section-B
Writing Text 40:
Dialogue Writing
Paragraph Writing
Story writing
Informal letter

= 10
= 10
= 10
= 10
Total = 100

পােীগবণত
িীেগবণত

প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা
ঃঃ প্রেমালা - ১, ২.১, ৩ এর (১ - ১৪)।
ঃঃ প্রেমালা - ৪.১, ৪.২, ৪.৩, ৪.৪, ৬.১।

েযাবমবত
উপপাদ্য ঃঃ ১ রথদক ০৫ পয হন্ত।
সম্পাদ্য ঃঃ ০১ রথদক ০৫ পয হন্ত।
অনুেীলনী
ঃঃ ৮.১, ৮.২।
তথ্য ও উপাত্ত ঃঃ ১ - ১৩।
বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা
পােীগবণত
ঃঃ প্রেমালা - ২.২, ৩ এর (১৫ - ২৮)।
িীেগবণত
ঃঃ প্রেমালা - ৫.১, ৫.২, ৬.১, ৬.২, ৭।
েযাবমবত
উপপাদ্য ঃঃ ৯.২, ৯.৩ (বপথাদগারাদসর উপপাদ্য) বৃত্ত: ০১, ০২, ০৩।
সম্পাদ্য ঃঃ ৫, ৬, ৭।
অনুেীলনী
ঃঃ ৯, ১০.২, ১০.৩।
তথ্য ও উপাত্ত ঃঃ ১৪ - ১৮।
িাবষ হক পরীক্ষা: প্রথম ও বিতীয় সামবয়দক পঠিত বিষয়সমূর্।
প্রদের ধরন ও মানিণ্টন:
১০  ৬ =

সৃেনেীল প্রে: ৯টির মদধ্য ৬টি

১  ৪০ =
সি হদমাে = ১০০

িহুবনি হাচনী প্রে (৪০টি)

পাতা-০৬

পাতা-১১

৬০
৪০

বিষয়: তথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুবি

Subject : English 2nd Paper

প্রথম সামবয়ক পরীক্ষা

First Term Examination

প্রথম অধ্যায়: তথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুবির গুরুত্ব।
বিতীয় অধ্যায়: কবম্পউোর রনেওয়াকহ।
বিতীয় সামবয়ক পরীক্ষা
তৃতীয় অধ্যায়: তথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুবির বনরাপদ ও তনবতক ব্যির্ার।
চতুথ হ অধ্যায়: রেেবেদের ব্যির্ার
পঞ্চম অধ্যায়: বেক্ষা ও তদনবন্দন েীিদন ইন্টারদনদের ব্যির্ার।
িাবষ হক পরীক্ষা: প্রথম ও বিতীয় সামবয়দক পঠিত বিষয়সমূর্।
প্রদের ধরণ ও মানিণ্টন:
* তত্ত্বীয় অাংদের েন্য ২৫ নম্বর এিাং ব্যির্াবরক অাংদের েন্য ২৫ নম্বর িরাদ্দ আদছ।
তত্ত্বীয় অাংে:
* ২৫টি িহুবনি হাচনী প্রে থাকদি। সি কয়টি প্রদের উত্তর বদদত র্দি।
* প্রবতটি িহুবনি হাচনী প্রদের নম্বর ১।
ব্যির্াবরক অাংে:
* যন্ত্র/উপকরণ সাংদযােন ও ব্যির্ার/সঠিক প্রবক্রয়া অনুসরণ/উপাত্ত সাংগ্রর্ ও
প্রবক্রয়াকরণ/পয হদিক্ষণ/অঙ্কন/েনািকরণ/অনুেীলন: ১৫ নম্বর।
* প্রবতদিদন প্রণয়ন : ৫ নম্বর রমৌবখক অভীক্ষা : ৫ নম্বর।
িহুবনি হাচনী প্রে (২৫টি)
১২৫ = ২৫
ব্যির্াবরক
প্রবতদিদন প্রণয়ন
রমৌবখক অভীক্ষা
সি হদমাে =

পাতা-১০

পাতা-১০

Grammar:
Article, Preposition, Transformation of sentences, Degree,
Capitalisation and punctuation, suffixes and prefixes, Right forms
of verbs.
Writing:
* E-mail writing:
1.

To return your book.

2.

You have enjoyed picnic recently.

3.

To your father informing the result of the exam.

4.

To attend your birthday party.

= ১৫
= ০৫
= ০৫

5.

A travel agency for booking a ticket.

6.

Describing your school.

= ৫০

Writing Composition:
1.

Importance of reading newspaper.

2.

A journey you have recently made.

3.

Your Favourite hobby.

4.

Science in every day life.

5.

A village fair.

6.

Duties of a student.

7.

Value of time.

পাতা-০৭

পাতা-০৭

Second Term Examination

Marks Distribution:

Grammar – 30:
Grammar:

Gap filling activities (Use of Articles)

As same as First Term exam.

0.5×6 =

03

Gap filling activities with or without clues 0.5×6 =

03

Writing:

(Use of prepositions)

* Writing an E-mail:

Substitution table

1×4 =

04

1.

Message of condolence to your friend using his e-mail address.

Narrative style (direct to indirect

1×4 =

04

2.

Thanking him for the present.

and vice versa)

3.

About foods and food habits in Bangladesh.

Changing sentences (affirmative to neg. and

4.

Attentive in learning of English.

Int, Positive to comparative and superlative,

5.

Your aim in life.

active to passive)

1×5 =

05

6.

About your progress of studies.

Capitalization and punctuation

0.5×6 =

03

Writing Composition:

Suffixes and prefixes

0.5×8 =

04

1.

Physical exercise

Right forms of verbs

0.5×8 =

04

2.

Your Future plan.

3.

The season you like best

E-mail

=

08

4.

Your favourite game.

Composition

=

12

5.

Native village.

Total =

50

6.

Village doctor.

7.

Student life

Writing – 20:

J.S.C Test Examination
(Revision of 1st and 2nd terms)

পাতা-০৮

পাতা-০৯

-: সূবচপত্র :বিষয় পূণ হমান
িাাংলা
আনন্দ পাঠ
১০০
দ্রুত
পঠন
িাাংলা ব্যাকরণ ও বনবমহত
ব্যাকরণ ৫০
English For Today
ইাংদরবে ১০০
English Rapid
English Composition & Grammar
গ্রামার
৫০
গবণত
অাংক ১০০
িাাংলাদদে ও বিশ্ব পবরচয়
সমাে ১০০
বিজ্ঞান
বিজ্ঞান ১০০
কৃবষ বেক্ষা
কৃবষ
১০০
োঃ
োরীবরক বেক্ষা ও স্বাস্থ্য
১০০
বেক্ষা
তথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুবি
তথ্য
৫০
গার্ হস্থ্য বিজ্ঞান
গাঃ বিঃ ১০০
ইসঃ
ইসলাম ও বর্ন্দু ধমহ তনবতক বেক্ষা
১০০
ধমহ
সি হদমাে নম্বর = ১০৫০

ক্র/নাং
০১। চারুপাঠ
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।

িইদয়র নাম

-: িলািল প্রকাদের বনয়ম :-

সাপ্তাবর্ক, সামবয়ক/পাবি হক, িাবষ হক এিাং রমাে
উপবস্থ্বতর বভবত্তদত প্রাপ্ত নম্বর ও িাড়ীর কাদের উপর
প্রাপ্ত নম্বর গড় কবরয়া চুড়ান্ত িলািল প্রকাে করা র্য়।
প্রদতযকটি পরীক্ষা সমান গুরুত্ব ির্ন কদর।

