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৬৫ ৩৫
৬

বাংলা

সময়: ২ ঘ া ৩০ িমিনট, পূণমান: ১০০

১ থেক ৪ -

১। (৫িট) ৫

২। (৩িট) ১+২+২=৫

৩। শ াথ িলখন (৫িট) ৫

৪। অনেু দ/কিবতাংেশর মূলভাব িলখন ৫

৫, ৬ ও ৭ -

৫।
১×৫=৫

৬। ৫িট শনূ ান পূরণ
থাকেব) ১×৫=৫

৭। ৩
িতিটর উ র িলখেত হেব) ৩×৫=১৫

৮। ২×৫=১০



৯। ৫

১০। এককথায় কাশ(৫িট)/ি য়াপেদর চিলত প িলখন (৫িট) (েযাগ তািভি ক) ৫

১১। িবপরীত শ  িলখন(৫িট)/সমাথক শ  িলখন (৫িট) ৫

১২। কিবতার চরণ সািজেয় িলখন এবং কিবতা, কিবর নাম ও ে া র িলখন: ১০

-৬

খ) কিবতাংশটুকু কান কিবতার অংশ-১

গ) কিবতািটর কিবর নাম-১

ঘ) কিবতাংশ হেত (১িট)-২

১৩। ফরম পূরণকরণ (েযাগ তািভি ক) ৫

১৪। ৫

১৫। রচনা িলখন (েযাগ তািভি ক) (৪ ১িটর
২০০

১০

English

Time: 2 hours 30 minutes, Full marks: 100

Read the text and answer the questions 1, 2, 3 and 4 (This text/ dialogue / diagram/
picture will be taken from English for Today Class V book)

Multiple choice questions (MCQ) l × 10 =10

Match given words with their meanings/ Fill in the blanks. 1×5=5

Answer short questions. (5 short constructed response questions will be given and
students will have to answer all of them) 10



Short Composition (Free writing or answering a set of questions related to text. Students
will write at least five sentences related to the topic. Capital letters, punctuations,
spelling and sentence structure will be marked.) 10

Read the text and answer the questions 5, 6, 7, 8 and 9 (This
text/dialogue/diagram/picture will NOT be taken from English for Today Class V but it
must be of similar difficulty level for Grade V students)

Multiple choice questions (Competency based) l × 10 =10

Fill in the blanks with the given words (Competency based) 1×5=5

Answer short questions (5 short constructed response questions will be given and
students will have to answer all of them) (Competency based) 10

Short Composition (Free writing or answering a set of questions related to text. Students
will write at least five sentences related to the topic. Capital letters, punctuation, spelling
and sentence structure will be marked.) (Competency based) 10

Write simple personal letter (clues will be given and students will have to write at least
six sentences accordingly) (Competency based) 10

Short questions (Students will answer all questions by understanding short informative
text/ instructions/ activities/ suggestions/directions procedures to do any work)
(Competency based) 1+2+3=6

Short questions Fill in the blanks (By using information related to days, months, time or
cardinal & ordinal numbers in tables or columns or words for figures, students will
answer Short questions/ fill in the gaps.) (Competency based) 5

Rearrange words in the correct order to make meaningful sentences. (Competency
based) 1×5 =5

Form Completion (Students will complete a form by using given
information)(Competency based) 4

গিণত

সময়: ২ ঘ া ৩০ িমিনট, পূণমান: ১০০

[



১. (২৪ ২০
১×২৪=২৪

২. (১০িট  থা ৫
১×১০=১০

৩. (২িটর মেধ ১িটর উ র িদেত
হেব) ৮

৪. (২িটর মেধ ১িটর উ র িদেত হেব) ৮

৫. গ তািভি ক) (২িটর মেধ ১িটর উ র িদেত
হেব) ৮

৬. (২িটর মেধ ১িটর উ র িদেত হেব) ৮

৭. (২িটর মেধ ১িটর উ র িদেত হেব) ৮

৮. জ ািমিত ৪+৬ = ১০

( ন ৪

( (৩িটর মেধ ২িট) ৩×২=৬

৯. (২িটর মেধ ১িটর উ র িদেত হেব) ৮

১০. (২িটর মেধ ১িটর উ র িদেত হেব) ৮

িব. .: ৩ থেক ৭ ন র এবং ৯ থেক ১০

বাংলােদশ ও িব পিরচয়

সময়: ২ ঘ া ৩০ িমিনট, পূণমান: ১০০



১. (৫০ ৩৫
১×৫০=৫০

২. (১৫ ৫
১×১৫=১৫

৩. কাঠােমাব  উ (১০ ৫
২ ৫×৭=৩৫

াথিমক িব ান

সময়: ২ ঘ া ৩০ িমিনট, পূণমান: ১০০

১। (৫০ থম ৩৫
১×৫০=৫০

২। (১৫ ৫
১×১৫=১৫

৩। (১০ ৫
েকােনা ২ ৫×৭=৩৫

ধম (ইসলাম, িহ ,ু বৗ ,

সময়: ২ ঘ া ৩০ িমিনট, পূণমান: ১০০

১। (৫০ ৩৫
১×৫০=৫০

২। (১৫ ৫
১×১৫=১৫

৩। (১০ ৫
২ ৫×৭=৩৫


