বিশেষ অনুেীলন-১
শ্রেব িঃ ৫ম
বিষয়িঃিাাংলা
সিলেবািঃ
গদ্যিঃ
১।এই শ্রদ্ে এই মানুষ
২।সুন্দরিশনর প্রা ী
৩। হাবি আর বেয়াশলর গল্প

পদ্যিঃ
১। সাংকল্প
২। ফুটিল শ্রেশলায়াড়

আশিদ্ন পত্রিঃ বসশলিাশসর ১ ও ২
রচনািঃ ১।আমাশদ্র শ্রদ্ে ও ২। স্বশদ্ে শ্রপ্রম
[ বিিঃ দ্রিঃ প্রাথবমক বেক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নকাঠাশমা অনুযায়ী প্রস্তুবি বনশি হশি ।
িাাংলা শ্রিার্ড িই ও বিিীয় পত্র িই পড়শি হশি। ]

বিশেষ অনুেীলন-১
শ্রেব িঃ ৫ম
বিষয়িঃিাাংলা

সময়িঃ ১ ঘণ্টা ১৫ বমবনট

পূ মানিঃ৫০
ড

বনশচর অনুশদ্চ্ছটট পড় এিাং ১ ও ২ নাং ক্রবমশকর প্রশ্নগুশলার উত্তর শ্রলশোিঃ
বিশের শ্রকাশনা শ্রকাশনা প্রা ীর সশে জবড়শয় থাশক শ্রদ্শের নাম িা জায়গার নাম। শ্রযমন, কযাোরু িলশলই
মশন পশড় যায় অশেবলয়ার কথা। বসাংহ িলশলই মশন শ্রেশস উশঠ আবিকার কথা । শ্রিমবন িাাংলাশদ্শের
নাশমর সাশথ জবড়শয় আশে রশয়ল শ্রিেল টাইগার িা রাজকীয় িাশঘর নাম ।এই িাঘ থাশক সুন্দরিশন । এ
িাঘ শ্রদ্েশি শ্রযমন সুন্দর, শ্রিমবন আিার েয়ঙ্কর।এর চালচলনও রাজার মশিা। সুন্দরিশনর শ্রেজা
সযাাঁিশসাঁশি শ্রগালপািার িশন এ িাঘ ঘুশর শ্রিড়ায়। বেকার কশর জীিজন্তু, সুশযাগ শ্রপশল মানুষও োয়। এক
সময় সুন্দরিশন বেল বচিািাঘ ও ওলিাঘ । বকন্তু এেন আর এসি িাঘ শ্রদ্ো যায় না । সুন্দরিশনর রশয়ল
শ্রিেল টাইগার িাাংলাশদ্শের অমূলয সম্পদ্। এ িাঘশক বিলুবির হাি শ্রথশক আমাশদ্র িাাঁচাশি হশি।
১। বনশচর েব্দগুশলার অথ শ্রলশো
ড
( শ্রযশকাশনা পাাঁচটট )ঃিঃ
১× ৫=৫
বিে , সশে , েয়ঙ্কর , সযাাঁিশসাঁশি , অমূলয , বিলুবি ,িন
২। বনশচর প্রশ্নগুশলার উত্তর শ্রলশোিঃ
২+৪+৪=১০
ক)বসাংহ ও কযাোরু িলশলই শ্রকান শ্রকান শ্রদ্শের কথা মশন হয়?
ে) িাাংলাশদ্শের নাশমর সাশথ শ্রকান প্রা ীর নাম জবড়শয় আশে? এর সম্পশকড যা জান শ্রলশো।
গ) কযাোরু সম্পশকড চারটট িাকয শ্রলশো।

৩। বনশচর ক্রক্রয়াপদ্গুশলার চবলিরূপ শ্রলশো ( শ্রযশকাশনা পাাঁচটট )ঃিঃ
হাবসশিশে ,হইশলা ,োশলািাবসি , কবরশি , থাবকি , রবহয়াশে কাাঁবদ্য়াশেন ।
৪।বনশচর েব্দগুশলার বিপরীি েব্দ শ্রলশো ( শ্রযশকাশনা পাাঁচটট )ঃিঃ
সাথকিা
ড
, েদ্ধা ,প্রচুর ,েয় ,স্বাধীন , ক্ষি , ধীশর ।

১× ৫=৫

১ × ৫=৫

৫। এক কথায় প্রকাে কশরা ( শ্রযশকাশনা পাাঁচটট )ঃিঃ
১× ৫=৫
শ্রলাকজশনর িসবি রশয়শে এমন স্থান –
জন্ম শ্রদ্ন বযবন –
যা শ্রলাপ শ্রপশয়শে যার মূলয বনধার
ড করা যায় না –
জয় করিার ইচ্ছাবিনীি নয় শ্রয –
শ্রেলায় পারদ্েী –
৬। মশন কর , শ্রিামার নাম জবন/ শ্রজবনয়া । িু বম নিািপুর সরকাবর প্রাথবমক বিদ্যালশয়র পঞ্চম শ্রেব র
োত্র/োত্রী । িু বম জ্বশর আক্রান্ত হওয়ায় বিন বদ্ন স্কুশল শ্রযশি পারবন ।এই অনুপবস্থবিজবনি েুটট
মঞ্জুশরর জনয প্রধান বেক্ষশকর বনকট একটট আশিদ্নপত্র শ্রলশো।
৫
৭। মশন কর , শ্রিামার নাম রাজু/ শ্ররাক্রজ । িু বম ফুলকবল সরকাবর প্রাথবমক বিদ্যালশয়র পঞ্চম শ্রেব র
োত্র/োত্রী ।িু বম স্কুশলর পাঠাগাশরর সদ্সয হশি চাও । পাঠাগার শ্রথশক শ্রিামাশক একটট ফরম বদ্শয়শে।
ফরমটট পূর কশরা।
৫
ফুলকবল সরকাবর প্রাথবমক বিদ্যালয়
পাঠাগাশরর সদ্সয ফরম
১।নামিঃ
২। মািার নামিঃ
৩।বপিার নামিঃ
৪। জন্মিাবরেিঃ
৫।িিডমান টঠকানািঃ
৬ ।শ্রেব িঃ
, শ্ররাল নাংিঃ
শ্রেব বেক্ষশকর স্বাক্ষর

বেক্ষাথীর স্বাক্ষর

৮। রচনা শ্রলশো ( ২০০ েশব্দর মশধয )ঃিঃ
১০
আমাশদ্র শ্রদ্েিঃ সুচনা ---অিস্থান ও আয়িন ---েূ প্রকৃবি ও নদ্-নদ্ী ---প্রাকৃবিক শ্রসৌন্দয ---উপসাংহার
ড
।

