RAMAKRISHNA MISSION SARADA VIDYAPITH (HIGH SCHOOL)
JOYRAMBATI * BANKURA
SYLLABUS: 2022
CLASS: V (GIRLS)
BENGALI

EXAM

Topics
পাঠ পু কঃ- ৪. মুনিশ- রবী নাথ ঠাকুর। ৫.নয়নছািত- শরৎচ

1st TERM

চে াপাধ ায়। ৬. পটুক- সু কুমার রায়। ১৬. মা

আমার- কািমনী রায়। ১৭. িশকল ভা ার গান- অতুল সাদ সন। ১৮. িকেশার- গালাম মু াফা।ব াকরণঃ- ১. ভাষা
ও ব াকরণ ২.

িন ও বণ ৩.সি ৪. সমাথক শ

৭.অনু ে দ রচনা- গাছপালার

েয়াজনীয়তা, বৃ েরাপণ, জগদীশচ

পাঠ পু কঃ- ১. ব া ও পািলত কুকুর-ঈ রচ
জ ও মৃ তু -আচায জগদীশচ

৫.প রচনা ৬. বাক সংেকাচন
বসু , ামী িবেবকান , তামােদর িবদ ালয়।

িবদ াসাগর ২. ফুেলর িববাহ- বি মচ

বসু । ১৩.আ িণ- কাশীরাম দাস। ১৪. াধীনতা– র লাল বে াপাধ ায়। ১৫.

HALFু
YEARLY দু ঃখহারী- রবী নাথ ঠাকর। ব াকরণঃ-১. সাধু ও চিলত ভাষা ২. শ

৪. পদা র ৫. গ িলখন ৬. িবরাম িচ

, পদ, বাক ও িবভি

রায়। ২২. এক য িছল- সু কা

৩. িবপরীতাথক শ

৭. অনু ে দ রচনা- আমােদর াম, জাতীয় পতাকা, নতািজ সু ভাষচ

বসু , সংবাদ প , গাছ আমােদর ব ু
পাঠ পু কঃ-১০. মহাকােশর কথা – ি তী নারায়ণ ভ াচায। ১১. িবদ াসাগর- শ
3rd
TERM

চে াপাধ ায়। ৩. উি েদর

ঘাষ। ১২. িবচার- মািহত

ভ াচায। ২৩. খাকার বুি - ভবানী সাদ মজুমদার। ২৪. গােছর মা – িসরাজুল

ইসলাম। ব াকরণঃ- ১. উে শ ও িবেধয় ২. িল ৩.কারক ৪. পু ষ বা প

৫. বাধপরী ণ ৬.

বানান িশ া

৭. অনু ে দ রচনা- সর তী পূ জা, দু গাপূ জা, খলাধু লা ও শরীর চচা, তামার ি য় লখক, তামার ি য় বই।
পাঠ পু কঃ- ৭.রাখাল রাজা – তারাশ র বে াপাধ ায়। ৮. সদা সত কথা বিলেব- ম থ রায়। ৯. তাতা কািহিনসয়দ মুজতবা আিল। ১৯.সওদাগর –কাজী ন ু ল ইসলাম। ২০. আমার বািড়- জসীমুি ন। ২১. মায়াত - আেশাক
ANNUAL িবজয় রাহা। ব াকরণঃ- ১. পদপিরচয় ২. বচন ৩.কারক ৪.

ায় সেমা ািরত িভ াথক শ

৫.

বানান ৬.

অনু ে দ রচনা- িব কিব রবী নাথ ঠাকুর, কিব নজ ল ইসলাম, িব ােনর দান, পিরেবশ দূ ষণ, বাংলার উতসব।

ENGLISH
EXAM

Topics
1.Word Order 2.Verb Forms 3.Articles 4. Use of 'there' and 'It' 5.Tense ( Only Present

1st TERM Tense)

5. Story- (i) Newton and His Pet (ii) Farmer and His Three quarrelling sons. (iii)

Hidden Treasure.
1. Tense (Past and Future) 2. Pronouns and possesives. 3. Questions 4. Adjective and

HALFAdverbs. 5. Writing- Paragraph- (i) Importance early riding. (ii) Gasme- As a part of
YEARLY

Education. (iii) Your favourite author.

1. Preposition 2. Determiners and pronouns 3. Modals 4. Tense ( Future) 5. Writing- (i)
3rd
TERM

Write Letter to your friend about your hobby. (ii) Write Letter to your friend about your
favourite past time. 7. Paragraph- (i) School sports (ii) Discipline (iii) Write a paragraph
sportperson you admire most.
1.Time and Tense 2. Articles and Preposition 3. Modals 4. Use of Introductory 'There' and
'It' 5. Conjuction 6. Writing- Letter- (i)Write Letter to your friend about your study in lock-

ANNUAL down. (ii) Letter to your friend to invite him to visit your area. (iii) Write a letter to your

friend about your ambition. (iv) Write a letter to your headmaster of your school about
leave of absence.

MATHEMATICS
Topics

EXAM

1st TERM পািটগিণতঃ ২. সামান ভ াংশ ৩. দশিমক ভ াংশ । পিরসীমা ও
HALF- পািটগিণতঃ ৪. অংশ িহসােব
YEARLY সরলেরখা এবং সমতল
3rd
TERM

ফলঃ ১. পিরসীমা ও

ফল ২. িচ েলখ।

কাশ ৫. ঐিকক িনয়ম ৬. ল.সা. ও গসা. । জ ািমিতঃ ১. ঘনব ২. িব ু ,

পািটগিণতঃ ৮. মি ক প িত। জ ািমিতঃ৩. রখাংশ ৪. চতুভূ জ ও বৃ

৫. অ ন।

ANNUAL পািটগিণতঃ ৭. বগমূ ল । পিরিশ । মানসা ।

SCIENCE
Topics

EXAM
1st TERM ১. কেয়কিট

াণীর জীবনচ

HALF১. উি েদর িবিভ
YEARLY
3rd
TERM
ANNUAL

২. সৗরশি , তিড়ৎ / িবদু ৎশি , চু কশি ।

অংশ ও তােদর কাজ ২. ২. য ও তােদর

১. মানব দেহর কতক িল

ধান শারীিরক

েয়াগ কৗশল ৩. পিরমােপর িবিভ একক।

ি য়া ২. মানব জীবেন িব ােনর

ভাব এবং কেয়কজন িব ানীর

জীবনী ও আিব ার।
১. সূ য , পৃ িথবী ও চে র অব ান ,আবতন ও আকষণ ২. পাথর, মািটর
পিরেবশ দূ ষণ ও তার

কারেভদ ও খিনজ পদাথ ৩.

িতকার।

HISTORY
EXAM
1st TERM

থম অধ ায়ঃেভৗগিলক আিব ার ও বািণেজ র

Topics
সার। তৃতীয় অধ ায়ঃিশ ও কৃিষর

সার। প ম অধ ায়ঃ দশ

দখেলর লড়াই।

HALF- ি তীয় অধ ায়ঃ ইউেরােপ নবজাগরেণর যু েগ িব ান। চতুথ অধ ায়ঃ যাগােযাগ ব ব ার উ িত। ষ অধ ায়ঃ নানা
YEARLY দেশ িব েবর কথা।
3rd
TERM
ANNUAL

দশম অধ ায়ঃসভ তার

ম ইিতহাস ও আগামীিদন। একাদশ অধ ায়ঃভারতীয় শাসনত । াদশ অধ ায়ঃ রণীয়

িদবস পালন।
স ম অধ ায়ঃেদেশ দেশ াধীনতা সং াম। অ ম অধ ায়ঃভারেতর নবজাগরণ। নবম অধ ায়ঃ ভারেতর
মুি সং াম।পূ েবর সম িসেলবাস।

GEOGRAPHY
Topics

EXAM

1st TERM পিরেবশ ও বনভূ িম (১২০-১২৮পাতা)।পি মবে রসাধারণপিরিচিত (৬২-৮৩ পাতা)
HALF১. ভৗতপিরেবশ- মািট, জল, জীবৈবিচ ( ১৯-৬১পাতা)। পিরেবশ ও স
YEARLY
3rd
TERM
ANNUAL

দ (৮৪-৯৭ পাতা)।

পিরেবশ ও পিরবহণ (১৩৮-১৫২ পাতা)।পিরেবশ ও আকাশ (১৬৩-১৭৫ পাতা)।মানবিধকার ও মূ ল েবাধ (১৭৬১৮৪ পাতা)।
পিরেবশ ও উৎপাদন- কৃিষ ও মৎস (৯৮-১১৯ পাতা)। পিরেবশ, খিনজ ও শি স দ (১২৯-১৩৭
পাতা)।আমারপাতা(১৮৫-১৮৬ পাতা)। নমুনা

ঃ (১৮৭-১৯০ পাতা)।

RAMAKRISHNA MISSION SARADA VIDYAPITH (HIGH SCHOOL)
JOYRAMBATI * BANKURA
SYLLABUS FOR VI(GIRLS): 2022
BENGALI
Topics

EXAM

1ST
TERM

HALFYEARLY

3RD
TERM

পাঠ পু কঃ ৪. মাদাম কুরী- সেত নাথ বসু । ৫. অপুর িহের পাওয়া- িবভূ িতভূ ষণ বে াপাধ ায়। ৬. মলায় গেলন হষবধন- িশবরাম
চ বতী। ১৬. আমার বািড়- কুমুদর ন মি ক। ১৭. িবিধর িবধান সত হউক- কািজ নজ ল ইসলাম। ১৮. কাজলা িদিদযতী েমাহন বাগচী।ব াকরণঃ- ভাষা পিরচয়- ১. র িন ও ব ন িন ২. শে র গঠন।৪. পদ পিরবতন । ৫.অনু ে দ রচনা ।
পাঠ পু কঃ ১. অ ূ ত আিতেথয়তা – ঈ রচ
ফু চ

িবদ াসাগর। ২. েদশে েমর উ ীপনা- রবী নাথ ঠাকুর। ৩. বাংলায় বািণজ েপাত-

রায়। ১৩. ব ভাষা – মাইেকল মধু সূদন দ । ১৪. ই ামতী- রবী নাথ ঠাকুর। ১৫.

১.িবসগস ২.শ

প, িবভি , অনু সগ ও উপসগ ৩. সমাথক শ

পাঠ পু কঃ ১০. পরািজত এভাের - নৃ েপ কৃ

াথনা – ি য়ংবদা

দবী। ব াকরণঃ-

৪. বাধপরী ণ। ৪.িদনিলিপ রচনা

চে াপাধ ায় ।১১. একিট নম াের- শেলশ দ ।১২.

াকৃিতক ভারসাম -

অমের নাথ হ । ২২. গাছ কেটা না – নীের নাথ চ বতী ।২৩. তুিমও বলেব- কািতক ঘাষ ।২৪. তামায় দব- িসরাজুল
ইসলাম । ব াকরণঃ- ১.ধাতুঃ ধাতু িবভি

ও ি য়া ২.পেদর িবন াস ৩.সেমা ািরত িভ াথক শ

পাঠ পু কঃ ৭.সু ভাষচ - নারায়ন সান াল ।৮.
ANNUAL আিম ছা

াে র মধু সূদন- বনফুল ৯. িহমালেয়র পেথ-

- সু িনমল বসু ।২০. আজব শহর- অ দাশ র রায় ২১. অিত িকেশােরর ছড়া- সু কা

। ৪.প রচনা ।
েবাধকুমার সান াল ।১৯. সবার
ভ াচায। ব াকরণঃ- ১. বােক র

িণিবভাগ । ২. িবসগ সি ৩.প রচনা । ৫.অনু ে দ রচনা ।
ENGLISH
Topics

EXAM

Time & Tense. - Present Tense- 1. Am/Is/Are 2.Am/Is/Are( Questions) 3. I am doing (Present
Continuous) 4. Are you doing? (Present Continuous- questions) 5. I do/Work/like etc. (Present Simple) 6.
1ST
TERM

I don't (Present Simple negative) 7. Do you..?(Present Simple questions) 8. I am doing. (Present
Continuous) and I do (Present Simple) 9. I have..... and I've got.... 10. Past Tense- Psat Indefinite, Past
Continuous, Past Perfect and Past Perfect Continuous. 11. Articles- A/An/The 12.Pronouns and
Possessives. Writing- (Story)- (i) Hare and Tortoise 2. False Friend 3. Honest Woodcutter 4. A Cowboy
and A Wolf
1. Use of Introductory 'There' and 'It' 2. Use of Auxiliary verbs 3. Modals 4. Adjectives and Adverbs 5.

HALFPreposition Writing ( Paragraph)- (i) Your Aim in life (ii) Your school (iii) Your Parents (iv) Your
YEARLY

favourite person.

1. Determiners and Prounouns 2. Future Tense 3. Verb Forms - Regular and Irregular verbs 4. Questions
5. Conjuctions 6. Voice ( Simple Change) Writing ( Story)- The Grasshopper and The Ant (ii) The Crow
3RD
TERM

and The Picture 3. The Cat and The Mice 4. The piper and The Rats. 8. Letter- (i) Write a letter to your
friend describing a picnic you have enjoyed. (ii) Write a reply to the above letter refusing the invitation.

1. Voice Change ( Active to Passive) 2. Time and Tense 3. Conjunctions and Clauses 4. Articles and
Prepositions 5. Verbs ( Finite and non finite verb, Regular and irregular verbs, Lexical and Helping
ANNUAL verbs) 6. Forms of Verbs (V1, V2, V3, V4, V5 forms of the verbs) 7. Writing ( Letter)- (i) Write a letter

to your Headmaster of your schoolabout leave of absence. (ii) Letter to H.M. about early leave form
school for sudden illness. (iii) Letter to your friend to invite him / her to your birthday party.

MATHEMATICS
Topics

EXAM
ST

1
১. পূ ব পােঠর পুনরােলাচনা। ২. সামান ভ াংশ। ১. পিরসীমা ও
ফল ।
TERM
HALF১. ঘনব ও সামতিলক িচ । ২. িচ েলখ। ২. িব ু , সরলেরখা এবং সমতল। ৩. দশিমক ভ াংশ।
YEARLY
3RD
TERM

৩. রখাংশ, কাণ এবং ি ভূ জ। ৪. অংশ িহসােব

ANNUAL ৪. চতুভূ জ ও বৃ । ৫. অ ন। ৬. ল.সা.

কাশ কেরা। ৫. ঐিকক িনয়ম।

ও গ.সা. । ৭. বগমূ ল।

SCIENCE
Topics

EXAM
ST

1
TERM

১. আমােদর চারপােশর ঘটনাসমূ হ ২. িশলা ও খিনজ পদাথ ৩. বল ও শি র

HALF১.
YEARLY
3RD
TERM
ANNUAL

পিরেবশ ও জীবজগেতর পার

িরক িনভরতা ২.

াথিমক ধারণা।

মৗিলক, যৗিগক ও িম পদাথ ধারণা। ৩. মাপেজাক বা পিরমাপ

১. মানু েষর শরীর ২. সাধারণ য সমূ হ। ৩. বজ পদাথ।
১. তরল ও গ াসীয় পদােথর ি িত ও গিত ২. জীবৈবিচ ও তার

িণিবভাগ ৩. কতক িল িবেশষ

াণীর বাস ান ও আচার-

আচরণ

HISTORY
Topics

EXAM
ST

1
TERM

৪থ অধ ায়ঃ- ভারতীয় উপমাহােদেশর

াচীন ইিতহােসর ধারা( ি তীয় পযায়) ৬ অধ ায়ঃ- সা াজ িব ার ও শাসন।

HALF- ৭ম অধ ায়ঃ- অথনীিত ও জীবন যা া । ৮ম অধ ায়ঃ-ভারতীয় মহােদেশর সং ৃ িত চচার নানা িদক। ৯ম অধ ায়ঃ- ভারত ও
YEARLY সমকালীন বিহিব
3RD
TERM

৩য় অধ ায়ঃ- ভারতীয় উপমহােদেশ

াচীন ইিতহােসর ধারা(

থমপযায়)। ৫ম অধ ায়ঃ- ী পূ ব ষ শতেকর ভারতীয় উপমহােদশ।

ANNUAL ১ম অধ ায়ঃ- ইিতহােসর ধারণা । ২য় অধ ায়ঃ- ভারতীয় উপমহােদেশর আিদম মানু ষ। সম পাঠ বইিট ।

GEOGRAPHY
Topics

EXAM
ST

1
২. পৃ িথবী িক গাল ?
TERM
HALF৭. আবহাওয়া ও জলবায়ু ।
YEARLY
3RD
TERM

১.আকাশ ভরা সূ য তারা ।

ANNUAL ৫. জল- ল-বাতাস ।

৩.তুিম কাথায় আছ ?
৮. বায়ু দূ ষণ ।

৪. পৃ িথবীর আবতন ।
১০. আমােদর দশ ভারত।

৬. বরেফর ঢাকা মহােদশ । ৯. শ
১১. মানিচ ।

সম পাঠ সূ িচ

দূ ষণ ।

RAMAKRISHNA MISSION SARADA VIDYAPITH (HIGH SCHOOL)
SYLLABUS: 2022
CLASS: VII (GIRLS)
BENGALI

পাঠ বইঃ ৪. ব বসােয় বাঙািল ৫. মবােরর যু
1st Term

৬. অি েদেবর শয া ১৬. পলাশীর রণে

দশ ১৯. তারা সব জয় িন কর। ব াকরণ ১.দল, ২.সি - িবসগ ও বাংলা সি , ৩. উপসগ ও অনু সগ, ৪. বাংলা
বাদ, ৫. একশে র একািধক অেথ
িনরেপ

েয়াগ।

ব রচনাঃ ১. যু গনায়ক িবেবকান

২. ি য় কিব নজ ল ৩. জন জীবেন

সংবাদপে র ভূ িমকা ৪. িব ান সাধনায় বাঙািল ৫. পিরেবশ পিরেষবায় অরণ ।

পাঠ বইঃ ১. পালােমৗ এর পেথ ২. মানু ষই দবতা ৩. ছেলধরা ১৩. ফাঁিসর মে
Half Yearly

১৭. ধু লামি র ১৮. আমার

া কােল ১৫. িবদ াসাগর। ব াকরণ ১.
৩. িল , বচন ও পু ষ ৪. অ ি

জীবেনর জয়গান ১৪. বনগমেনর

িন পিরবতেনর কারণ ও ধারা, ২. িবেশষ , িবেশষণ, সবনাম, অব য় ও ি য়া

সংেশাধন ৫. ব পেদর একপদীকরন।

ব রচনাঃ ১ বাঙািলর জীবেন রবী নাথ ২.

মহাে তা দবী ৩. িব ান ও কুসং ার ৪. িব ান আশীবাদ ও অিভশাপ। ৫. িব উ ায়ণঃ সমস া ও সমাধান।
পাঠ বইঃ ১০. লাউেসেনর গ ১১. ভা রাচােযর আিব ার ১২. িবরসা মু া ২৩. একুেশ আইন ২৪. ছাড়প ২৫. আমরা
3rd Term

কন। ব াকরণ ১. বােক র ভাব ও
সেমা ািরত িভ াথক শ

পা র ২. কারক ও িবভি

৬. িবপরীতাথক শ ।

Annual

২. িশ া িব াের গণমাধ েমর

াণ। ৫. ছা েদর সামািজক দািয় ।

রামকৃ েদব ৯. আতার পােয়স ২০. ছা ধারা ২১. বাংলার মুখ ২২. আিম কিব।

ব াকরণ ১. সমাস ২. সাধু ও চিলত ৩. ি য়ার কাল ৪. সমাথক শ
িব ান ও

গঠন ৪. ধাতু ও ি য়াপদ ৫.

ব রচনাঃ ১. তামার জীবেনর ল

ভূ িমকা ৩. মাতৃভাষার মাধ েম িশ াদান ৪. একিট গাছ, একিট
পাঠ বইঃ ৭. দবা া িহমালয় ৮.

িনেদশ ৩. শ

৫. প রচনা ।

ব রচনাঃ ১. বাংলার উৎসব ২.

াত িহক জীবন ৩. চির গঠেন খলাধূ লার ভূ িমকা ৪. পিরেবশ দূ ষণ ও তার

িতকার ৫. একিট িনজন দু পুর।

ENGLISH

1. The formation of the word. 2. parts of speech. 3. Classification of nouns and pronoun. 4. The
noun: case ( Nominative, Objective, Vocative and possessive case). 5. Verbs and its kinds ( main
1st Term verb, auxiliary verb, primary auxiliary, secondary auxiliary and Marginal auxiliary) modals. Story:
1. Lord Buddha and Bereaved mother. 2. Fat dog and Lean wolf. 3. A clever Traveller and a
Sweetmeat shop-keeper. 4. An old lady and A doctor.
1. Classification of Adjectives and adverbs. 2. Degree Change 3. Mood 4. The Infinitive 5. The
participle and Gerund. 6. The preposition. Paragraph: 1. Your realization of importance of
school during lock down. 2. Benefits of online class in present pandamic situation. 3. Suppose
Half Yearly
you are a scientist. What will you do in present pandemic situation of Omicron to your country.
Write a paragraph about your social service as a scientist. Biography: Neeraj Chopra, C.V.
Raman, C.V. Ramanuj, Swamiji.
1. Classification of conjunction 2. The interjection 3. Articles 4. Tense 5. Use of capiyal letter and
punctuation. Writing: paragraph- 1. Science in Daily Life 2. Merits and Demerits of using mobile phone.
3rd Term
3. Your favourite subject 4. Visit to a place of historical interest. Letter- 1. Write a letter to your younger
brother to use a good english dictionary. 2. Write a letter to your friend to visit library regularly.

Annual

1. Voice Change 2. Classification of Conjunction 3. Finite and non-finite verb 4. Articles and prepositions
5. Degree Change . Writing: Formal letter-1. Write letter to the H.M of your school for free studentshp
for present year. 2. Write a letter to H.M of your school to arrange debate copetition through online. 3.
Write a letter to H.M of your school to issue a new library card.

MATHEMATICS

1st Term
Half Yearly
3rd Term
Annual

পাটীগিণত- ১. পূ ব পােঠর পুমরােলাচনা। বীজগিণত- ১. পূ ব পােঠর পুনরােলাচনা। ২. পূ ণসংখ ার যাগিবেয়াগ ৩. িনয়মাবলী
পাটীগিণত- ২. অনু পাত ও সমানু পাত ৩. আস মান ৪. ভ াংেশর বগমূ ল বীজগিণত - ৪. ব পদ রািশ। জ ািমিত- ১.
কাণ, ি ভূ জ ও চতুভুজ।
পাটীগিণত- ৫. সময় ও দূ র ৬.
বীজগিণত- ৫. সু সমূ হ ও তার

ফল বা তল পিরমাপ ৭.

েলখ। জ ািমিত- ২. িবিবধ অ ন ৩.

িতসাম ।

েয়াগ ৬. উৎপাদেক িবে ষণ ৭. সমীকরণ। জ ািমিত- ৪. সবসমতা ।
PHYSICAL SCIENCE

1st Term ১. আেলা ২. পরমাণু, অণু ও রাসায়িনক িবি য়া
Half Yearly ১. পিরেবশ গঠেন পদােথর ভূ িমকা (১০১ থেক ১১৯ পাতা পয )। ২. তাপ ৩. পিরেবশ বা ব শি ।
3rd Term ১. সময় ও গিত ২. পিরেবশ গঠেন পদােথর ভূ িমকা (পাতা ১২০ থেক ১৪৪ পাতা)
Annual

১. তিড়ৎ ২. চু ক ৩. পূ েবর সম পাঠ সূ িচ।
LIFE SCIENCE

1st Term ১. পিরেবেশর সজীব উপাদােনর গঠন, বিচ
Half Yearly ১. মানু েষর খাদ ।

ও কাযগত

ি য়া।

3rd Term ১. পিরেবশ ও জন া
Annual ১. পিরেবেশর সংকট, উি দ ও পিরেবেশর সংর ণ। ২. পূ েবর সম পািবক পরী ার িসেলবাস।
HISTORY

1st Term

ি তীয় অধ ায়ঃ ভারেতর রাজৈনিতক ইিতহােসর কেয়কিট ধারা চতুথ অধ ায়ঃ িদি সু লতািনঃ তুেকা - আফগাআন শাসন।

Half Yearly তৃতীয় অধ ায়ঃ ভারেতর সমাজ, অথনীিত ও সং ৃ িতর কেয়কিট ধারা প ম অধ ায়ঃ মুঘল সা াজ ।
থম অধ ায়ঃ ইিতহােসর ধারণা ষ অধ ায়ঃ নগর, বিণক ও বািণজ । স ম অধ ায়ঃ জীবন যা া ও সং ৃ িতঃ সু লতািন ও
3rd Term
মুঘল যু গ।
Annual

অ ম অধ ায়ঃ মুঘল সা ােজ র সংকট। সম বইিট।
GEOGRAPHY

1st Term ৩ বায়ু চাপ ৬. িশলা ও মািট ৮. মািট দূ ষণ।
Half Yearly ৪. ভূ িম প ৫. নদী ১১. মহােদশ।
3rd Term ৭. জলদূ ষণ ৯. এিশয়া মহােদশ
Annual ১. পৃ িথিবর গিত ২. ভূ পৃ ে র কােনা ােনর অব ান িনণয়। ১০. আি কা মহােদশ। সম পাঠ সূ িচ।

RAMAKRISHNA MISSION SARADA VIDYAPITH (HIGH SCHOOL)
SYLLABUS: 2022
CLASS: VIII (GIRLS)
BENGALI
পাঠ বইঃ গ ািলিলও। বাংলার সকাল। ভারতবষ। জীবন সংগীত। াবেণ। দবতার িবদায়। ব াকরণঃ
1st Term

িন পিরবতন। শ

ও পদ। িনিমিতঃ ভাবস সারণ।

ব রচনাঃ ১. যু গনায়ক িবেবকান , ২. একিট গাছ

একিট াণ ৩. িস ার িনেবিদতা ৪. ম লযান ৫. চির গঠেন খলাধূ লার ভূ িমকা।
পাঠ বইঃ শকু লার পিতগৃ েহ যা া। বলাই । খাজাি বাবু । রামচে র িবলাপ।
দি ণা। কেপাতা
Half Yearly ব াকরনঃ শ

গঠন- উপসগ, অনু সগ। িনিমিতঃ গ ।

িন ও

ব রচনাঃ ১. ঈ রচ

নদ।

িবদ াসাগর,২. িব ান সাধনায়

বাঙািল, ৩. দশ মণ িশ ার অ , ৪. পিরেবশ ও আমরা, ৫. া ই স দ।
পাঠ বইঃ চাি মু া ও তার িতর। িনউইয়েকর সাদা ভা ু ক। পিরেবশ দূ ষণ। আবার আিসব িফের। হাট।
3rd Term

গ িবচার। ব াকরনঃ বাংলা শ

ভা ার। িনিমিতঃ সারাংশ।

ব রচনাঃ ১.

সু ফল ও কুফল ৩. জাতীয় চতনার উে াধেন িবেবকানে র ভূ িমকা ৪. দশ

যু ি

ও মানবজীবন ২. গনমাধ েমর

মেণর

েয়াজনীয়তা ৫. পিরেবশ

পিরেষবায় অরণ ।
পাঠ বইঃ দশে িমেকর আ ান। দু েধর দাম। অমরনােথর পেথ। চািহেব না িফের। জীবনিভ া। কুিল মজুর।
Annual

ব াকরণঃ সি , ধাতু ও

ত য়। িনিমিতঃ ভাবাথ।

ব রচনাঃ ১. পিরেবশ দূ ষণ ও তার

িতকার ২. িব ানঃ

আশীবাদ না অিভশাপ ৩. িশ ািব াের গনমাধ েমর ভূ িমকা ৪. যু ব সমাজ ও ামী িবেবকান
নজ ল ইসলাম।

৪. তামার ি য় কিব

ENGLISH

1. clause ( Adverb Clauses, Adjective Clauses, Noun Clauses) 2. sentences -simple, complex,
1st Term

compound and their transformation. 3. Idioms. 4. Narration. Writing: Notice.
1. Subject-verb agreement 2. Phrases ( Noun phrase, Adjective phrase and Adverb phrases

Half Yearly

3. Question Tags. 4. The same word used as different parts of speech ( about, Above, After,
All, Any, As, Before, Better, Both, But, Down, For, Except) 5. Voice Change. Writing:
Processing and Editorial letters.
1. Transformation of sentences: Affirmative to Negetive or vice-versa, Assertive to

3rd Term

Interrogative or vice-versa, Assertive to Exclamatory or vice-versa. 2. Synthesis of
Sentences: combination of two or more simple sentences into a single simple sentence. 3.
Inter change of one parts of speech for another. Writing: Report.
1. Clause 2. Narration change 3. Voice change 4. Articles and prepositions 5. Degree
change. 6. Transformation of sentences: Affirmative to Negative and Negative to

Annual

Afirmative, complex to compound and compound to complex. Writing: Letter-1. Write a
letter to your friend about the usefulness of physical exercise. 2. Write a letter to a friend

1st Term

advising him to read news paper daily.
MATHEMATICS
পািটগিণতঃ ১. পূ বপােঠর পুনরােলাচনা বীজগিণতঃ ১. পূ বপােঠর পুনরােলাচনা ২. মূ লদ সংখ া ৩. ব পদ রািশর ণ
জ ািমিতঃ ১. পূ বপােঠর পুনরােলাচনা।

Half Yearly পািটগিণতঃ ২. িচ েলখ ও পাইিচ ৩. রািশক প িত ৪. িম ন, ৫.শতকরা
বীজগিণতঃ ৪. ব পদ রািশর ভাগ ৫. সূ সমূ হ ও তােদর েয়াগ ৬. সূ ে র সাহায উৎপাদেক িবে ষণ ৭. মধ
3rd Term
পদ ভেঙ উৎপাদেক িবে ষণ। জ ািমিতঃ ২. উপপাদ ৩. অ ন। পািটগিণতঃ ৬. সময় ও কায।
Annual

বীজগিণতঃ ৮. ল.সা. ৯. গ.সা.

১০. ভ াংেশর সরলীকরণ ১১. লখিচ

১২. সমীকরণ।

PHYSICAL SCIENCE

1st Term

1.2

শ ছাড়া ি য়াশীল বল 2.2. পদােথর গঠন

5. াকৃিতক ঘটনা ও তার িবে ষণ।

কৃিত 2.3. রাসায়িনক িবি য়া
1.4. আেলা 3. কেয়কিট গ ােসর পিরিচিত 4. কৃিতেত ও জীবজগেত িবিভ

Half Yearly 1.1.বল ও চাপ 2.1. পদােথর
3rd Term
Annual

েপ কাবন

যৗেগর অব ান।
1.3.তাপ 2.4. তিড়েতর রাসায়িনক

ভাব
LIFE SCIENCE

১. দেহর গঠন
Half Yearly ১. মহামারী ২.অনু জীেবর জগৎ
3rd Term ১. মানু েষর খাদ ও খাদ উৎপাদন ২. অ ঃ রা ি ও বয়ঃসি
1st Term

Annual

১. জীবৈবিচ

, পিরেবশ সংকট ও সংর ণ ২. আমােদর চারপােশর পিরেবশ ও উি দ জগৎ
HISTORY

1st Term
Half Yearly

ি তীয় অধ ায়ঃ আ িলক শি র উ ান। চতুথ অধ ায়ঃ উপিনেবিশক অথনীিতর চির ।
থম অধ ায়ঃ ইিতহােসর ধারণা তৃতীয় অধ ায়ঃ ঐপিনেবিশক কতৃ
িত া প ম অধ ায়ঃ
ঐপিনেবিশক শাসেন

িতি য়াঃ সহেযািগতা ও িবে াহ।

3rd Term স ম অধ ায়ঃ ভারেতর সংিবধানঃ গণতে র কাঠােমা ও জনগেণর অিধকার।
Annual

ষ অধ ায়ঃ জাতীয়তা বােদর

াথিমক িবকাশ। অ ম অধ ায়ঃ সা দািয়কতা থেক দশ ভাগ।

সম পাঠ বই ।
GEOGRAPHY

1st Term ৪. চাপবলয় ও বায়ু বাহ ৫. মঘ ও বৃ ি ৬. জলবায়ু অ ল
Half Yearly ১.পৃ িথবীর অ র মহল ২. অি পৃ িথবী ৩. িশলা।
3rd Term ৮. ভারেতর
Annual

িতেবশী দশ সমূ হ ৯. উ র আেমিরকা। ১০. দি ণ আেমিরকা

৭. মানু েষর কাযাবিল ১১. ওিশয়ািনয়া সম িসেলবাস।

RAMAKRISHNA MISSION SARADA VIDYAPITH (HIGH SCHOOL)
SYLLABUS: 2022
CLASS:IX (GIRLS)
BENGALI
1st Term
HalfYearly
3rd Term
Annual
1st Term
HalfYearly
3rd Term

Annual

গদ ঃ ইিলয়াস। কিবতাঃ কিল েদেশ ঝড় বৃ ি , আকােশ সাতিট তারা।
ব াকরণঃ কারক ও অকারক স

ক। িনিমিতঃ সংলাপ অথবা

গদ -িন ে শ। কিবতাঃ নাঙর, খয়া।
ব ানু বাদ।

িতেবদন রচনা।

েফসর শ ু ঃ ব ামযা ীর ডায়ির।

ব ঃ নব নব সৃ ি । নাটকঃ ধীবর বৃ া । ব াকরণঃ সমাস। িনিমিতঃ

েফসর শ ু ঃ কভাস।

গদ ঃ দাম, রাধারাণী। কিবতাঃ আমরা।
ব

ব ঃ িচিঠ। নাটকঃ ধীবর বৃ া ।

রচনা।

ব ঃ িহমালয় দশন। নাটকঃ ধীবর বৃ া । ব াকরণঃ বাক । িনিমিতঃ

েফসর শ ু ঃ ণপণী।

সম পাঠ সূ িচ।
MATHEMATICS
1.সূ চেকর িনয়মাবিল। 2. লখিচ । 3. ানা জ ািমিতঃ দূর

িনণয়। 4. রিখক সহ সমীকরণ (দুই

চল িবিশ )। 5. ব পদী সংখ ামালা।
1.বা ব সংখ া। 2. সামা িরেকর ধম। 3. উৎপাদেক িবে ষণ। 4. ভদক ও মধ িব ু সং া
ও
1.

উপপাদ । 5. লাভ

িত।
ফল সং া

উপপাদ । 2. ি ভুজ ও চতুভুেজর পিরসীমা ও

ফল। 5. লগাির ম।
1. রািশিব ান। 2. স াদ ঃ ি ভুেজর সমান
িনিদ । 3. স াদ ঃ চতুভুেজর সমান

ফল। 3. বৃ ে র পিরিধ। 4. বৃ ে র

ফল িবিশ সামা িরক অ ন যার একিট কােণর পিরমাপ

ফল িবিশ ি ভুজ অ ন। 4. সমিব ু সং া

জ ািমিতঃ সরলেরখাংেশর অ িবভাগ ও বিহিবভাগ। 6. ানা জ ািমিতঃ ি ভু জাকৃিত

উপপাদ । 5. ানা
ে র

ফল। 7. 1st

Term., 2nd Term., এবং 3rd Term. এর syllabus.
ENGLISH
1. Articles and prepositions 2. Subject-verb-agreement 3. word formation ( prefixes and
suffixes) 4. Voice 5. Degree change 6. Idioms. Writing: paragraph-1. Benefits of using a Good
1st Term
Dictionary. 2. Your Favourite author. 3. Benefits of online system in our mordern and busy life.
4. Your study at lock-down period. Story- 1. kind Midas;s Greed for Gold 2. Newton and his Dog
Diamond 3. Three Great Painters. 4. Choosing an Honest cashier.
1. Kinds of Sentences 2. Determiners 3. Verb and verbs forms 4. participle, Gerund and verbal
nouns. 5. Narration. Writing: Dialogue- 1. Dialogue between two friends about the preparation
for Annual Exam. 2. dialogue between two friends about high price of essential commoditities.
Half3. Dialogue between teacher and student sbout the advantages and disadvantages of internet.
Yearly
News Paper Report: 1. Report on Road accident. 2. Report on Fire broke out 3.Report on
Swamiji;s birthday observation in yur school. 4. Report on Bank Robbery.

3rd Term

Annual

1. Transformation of sentence-Affirmative to negative, Negative to affirmative. Assertive to
Interrogative, Interrogative to Assertive. Exclamatory to assertive, Assertive to Exclamatory. 2.
Phrases 3. Phrasal verbs 4. Conjunctions 5. Interchange from one parts of speech to another.
Writing: Editorial letters- i) Letter to the Editor of a newspaper about the bad condition of
hospital. ii) Letter to the Editor of a news paper about the random cutting of roadside trees. iii)
Letter to the Editor of a news paper about the frequent load shedding in your area. Notice: i)
Tree plantation programme at your school ii) Health-check camp at your school. iii) Blood
donation camp at your club.

PHYSICAL SCIENCE
1st Term ১.পিরমাপ ২. পদাথঃ গঠন ও ধম ৩. মােলর ধারণা।
Half১. বল ও গিত ২. পরমাণুর গঠন ৩. বণ
Yearly
3rd Term ১. জল ২. কায, মতা ও শি ৩. িম েণর উপাদােনর পৃথকীকরণ।
Annual

১. তাপ ২. অ ািসড,

ার ও লবণ ৩.শ

ও সম পাঠ বই।
LIFE SCIENCE

1st Term জবিনক ি য়া।
Halfজীবন ও তার বিচ ।
Yearly
3rd Term জীবন সংগঠেনর র।
Annual

1st Term

জীবিবদ া ও মানব কল াণ।পিরেবশ ও তার স দ। পূ েবর সম িসেলবাস।
HISTORY
ি তীয় অধ ায়ঃ িব বী আদশ, নেপালীয়ন তৃতীয় অধ ায়ঃ উনিবংশ শতেকর ইউেরাপ , রাজতাি ক ও
জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত।
থম অধ ায়ঃ ফরািস িব েবর কেয়কিট িদক চতুথ অধ ায়ঃ

HalfYearly

3rd Term চতুথ অধ ায়ঃ ঔপিনেবিশক
Annual সম পাঠ সূ িচ।
1st Term
HalfYearly
3rd Term
Annual

িত ি তা থেক শষ পয

থম থেক ভারত বৃ িটশ সা ােজ র র

পয ।

প ম অধ ায়ঃ িবংশ শতেকর ইউেরাপ।

GEOGRAPHY
২. পৃ িথবীর গিত সমূ হ ৩. পৃ িথবীপৃ ে র কােনা ােনর অব ান িনণয়। ৮. ভারেতর স

দ- খিনজ স দ, শি

স দ।
১. হ েপ পৃ িথবী ৫. আবহিবকার ৭. পি মব ৪. ভূ-গাঠিনক
ও

ল।

সম িসেলবাস।

শাসিনক, ভূ- কৃিত, নদ-নদী, জলস দ, মৃ ি কা।

ি য়া ও পৃ িথবীর িবিভ ভূিম প। ৭. পি মব - াভািবক উি দ, কৃিষকাজ, িশ । ৯. মানিচ

RAMAKRISHNA MISSION SARADA VIDYAPITH (HIGH SCHOOL)
SYLLABUS: 2022
CLASS:X (GIRLS)
BENGALI
ানচ ু । কিবতাঃ অসু খী একজন, অিভেষক। ব ঃ হািরেয় যাওয়া কািল কলম। নাটকঃ িসরাজে ৗলা। কািনঃ ১-৩১ পাতা।

1st গ ঃ
Term ব াকরণ-সমাস। িনিমিতঃ সংলাপ রচনা অথবা িতেবদন রচনা।
Half- গ ঃ ব পী। কিবতাঃ আয় আেরা বঁেধ বঁেধ থািক, আি কা। ব ঃ বাংলা ভাষায় িব ান। নাটকঃ িসরাজে ৗলা। কািনঃ ৩২-৫৯
Yearly পাতা। ব াকরণঃ কারক ও অকারক স ক। িনিমিতঃ ইংেরিজ থেক বাংলায় অনু বাদ।
গ ঃ পেথরদাবী, অদল-বদল, নদীর িবে াহ। কিবতাঃ িস ু তীের, লেয়া াস, অে র িব ে

গান। নাটকঃ িসরাজে ৗলা।

Pre- যাওয়া কািল কলম, বাংলা ভাষায় িব ান। কািনঃ ৬০-৭৩ পাতা। ব াকরণঃ বাক , বাচ । িনিমিতঃ সংলাপ রচনা,
Test ব ানু বাদ, ব রচনা।
Test

ব ঃ হািরেয়

িতেবদন রচনা,

সম পাঠ সূ িচ।
MATHEMATICS
১. একচল িবিশ ি ঘাত সমীকরণ ২. সরল সু দকষা ৩. অনু পাত ও সমানু পাত ৪. চ বৃ ি

1st
Term পিরবৃ

ও অ বৃ

সু দ ও সমহার বৃ ি

বা াস ৫. ি ভুেজর

অ ন ৬. ভদ ৭. অংশীদাির কারবার।

Half- ১. বৃ স িকত উপপাদ ২. আয়তঘন ৩. বৃ
Yearly সং া উপপাদ ৭. গালক।

কাণ স িকত উপপাদ ৪. ল বৃ াকার চাঙ ৫. ি ঘাত করণী ৬. বৃ

চতুভুজ

১. বৃ ে র শক সং া উপপাদ ২. ল বৃ াকার শ ু ৩. স াদ : বৃ ে র শক অ ন ৪. িবিভ ঘনব সং া বা ব সমস া ৫.
Preি েকাণিমিত : কাণ পিরমােপর ধারণা ৬. ি েকাণিমিতক অনু পাত এবং ি েকাণিমিতক অেভদাবিল ৭. রািশিব ান : গড়, মধ মা,
Test
ওজাইভ, সংখ া মান।
Test

১. সদৃ শতা ২.স াদ : মধ সমানু পাতী িনণয় ৩. িপথােগারােসর উপপাদ ৪. পূ রক কােণর ি েকাণিমিতক অনু পাত ৫.
ি েকাণিমিতক অনু পােতর

েয়াগ : উ তা ও দূ র এবং 1st Term., 2nd term. ও Pre-Test এর Syllabus.

ENGLISH
Text Book: Father's Help. Fable. Grammar: 1. Formation of words: i) compound words ii) primary Derivaties iii)
Secondary Derivatives. 2. Use Of no and not and contractions, Question tags. 3. Verbs: ( main verbs, Axuiliary
verbs, Modals, Finite and non finite verbs, Regular and Irregular verbs). 4. Participle and Gerund. 5. Voice Change.
1st 6. Phrasal Verbs. Writing: 1. Processing-i) Making Orange juice ii) Mango pickle iii) Re-hydration mixture iv)
Term production of paper v) Preparing Tea-leaves. vi) Preparation of Tea. 2. Dialogue writing: i) Between two friends
about the preparation for up-coming Madhyamik Examination. ii) Between two friends about high-price of
essential commodities. iii) Bookseller and customer.
Text Book: The Passing Away Of Bapu. My Own True Family. Grammar: 1.Narration Change 2. Mood 3. Degree
Half- Change 4. Articles and Prepositions 5. Subject-verb-Agreement. 6. The Phrase. Writing: 1.Notice: i) School
Yearly Magazing ii) Blood Donation camp iii) Education tour iv) Inter-school Debate copmtition. V) Flood Relife. Vi)
Observation of Rabindra Jayanti at your school. 2. ditorial letters.
Text Book:The Cat. The Snail. Grammar:1. clauses 2. conjunctions 3. case 4. Transformation: simple to complex,
complex to simple, simple to compound, compound to simple and complex. 5. Idioms 6. Inter change of one parts
of speech for another. 7. Joining. Writing: 1. Paragraph: i) Travelling as a part of education. ii) Your favourite
Pre- person iii) Merits and demerits of using mobile phones. iv) Science in Daily life. v) Prize veremony programme at
Test your school vi) Vaccination programme at your school. 2. Private Letter: i) write a letter to your father about your
preparation for the next examination. ii) Write a letter to your younger brother advising him to read english news
paper regularly.
Text Book: Our Runaway Kite. Sea Fever. Grammar: 1. Transformation of sentences. Affirmative to negative,
negative to affirmative. Assertive to Interrogative, Interrogative to Assertive. Assertive to Exclamatory,
Test Exclamatory to Assertive. 2. Degree Change 3. Phrasal Verbs 4. Narration Change 5. Voice Change 6. Articles and
prepositions 7. Inter change of parts of speech for another. Writing: i) Editorial letters ii) Report writing (
Newspaper report) iii) Notice.

PHYSICAL SCIENCE
1st
১. গ ােসর আচরণ ২. তােপর ঘটনাসমূ হ ৩. আেলা।
Term
Half- ১. পিরেবেশর জন ভাবনা ২. রাসায়িনক গনণা ৩. চলতিড়ৎ।
Yearly
Pre- ১. পরমাণুর িনউি য়াস ২. পযায় সারিণ ও মৗেলর ধেমর পযাবৃ তা ৩. আয়নীয় ও সমেযাজী ব ন।
Test
Test

১. ধাতুিবদ া ২. তিড়ৎ বাহ ও রাসায়িনক িবি য়া। ৩. পেরা াগার ও রাসায়িনক িশে অৈজব রসায়ন। ৪. জব রসায়ন ও সম পাঠ সূ িচ।
LIFE SCIENCE

1st
Term
HalfYearly
PreTest
Test

অধ ায়ঃ২.জীবেনর

বাহমানতা অধ ায়ঃ৪. অিভব াি

ও অিভেযাজন।

অধ ায়ঃ১.জীবজগেতর িনয় ণ ও সম য় ।
অধ ায়ঃ৩. বংশগিত এবং কেয়কিট সাধারণ িজনগত রাগ। পূ েবর সম িসেলবাস
অধ ায়ঃ৫.পিরেবশ ,তার স দ এবং তােদর সংর ণ। পূ েবর সম িসেলবাস
HISTORY

থম অধ ায়ঃ আধু িনক ইিতহাস চচার বিচ । ি তীয় অধ ায়ঃ উিনশ শতেক বাংলার সমাজ ও ধম সং ার। তৃ তীয় অধ ায়ঃ আিদবাসী িবে াহ।
1st
Term চতুথ অধ ায়ঃ সভাসিমিতরযু গ এবং লখায় ও রখায় জাতীয়তা।
থম অধ ায়ঃ আধু িনক ইিতহাসচচার উপাদান ি তীয় অধায়ঃ সামিয়কপ , সংবাদপ ও সািহত সমােজর িতফলন, িশ া সং ার। তৃ তীয় অধ ায়ঃ
Half-

Yearly ধমীয় চতনা ও কৃষক িবে াহ। চতুথ অধায়ঃ মহািবে ােহর চির ও কৃিত।
Pre- প ম অধ ায়ঃ কািরগিরিশ া, ঔপিনেবিশক িশ ার ধারণা। ষ অধ ায়ঃ িবশ শতেক ভারেত কৃষক ও িমক আে ালন। স ম অধ ায়ঃ িবশ শতেক
Test
Test

ভারেত নারী ও ছা আে ালন। পূ েবর পরী ার সম িসেলবাস।

প ম অধ ায়ঃ বাংলায় ছাপাখানার িবকাশ ও িব ান। ষ অধ ায়ঃ বামপ ী আে ালেনর বিশ । স ম অধ ায়ঃ িবশ শতেক ভারেত

াি ক

জনেগা ীর আে ালন। অ ম অধ ায়ঃ উ র-ঔপিনেবিশক ভারত এবং পূ েবর সম িসেলবাস।

GEOGRAPHY
1st
ৃ
Term অধ ায়ঃ ১. বিহজাত ি য়া ও তােদর ারা সৃ ভূ িম প। অধ ায়ঃ ৫. ভারত ( অথৈনিতক পিরেবশ- কিষ ) ম াপ পেয়ি ং।
Half- অধ ায়ঃ ৩. বািরম ল অধ ায়ঃ ৫. ভারত ( াকৃিতক পিরেবশ, অথৈনিতক পিরেবশ-িশ । ম াপ পেয়ি ং।
Yearly
Preঅধ ায়ঃ ২. বায়ু ম ল অধ ায়ঃ ৫. ভারত ( অথৈনিতক পিরেবশ- ভারেতর জনসংখ া, ভারেতর পিরবহণ ও যাগােযাগ ব ব া )। ম াপ পেয়ি ং।
Test
Test

অধ ায়ঃ৪. বজ ব ব াপনা। অধ ায়ঃ ৬. উপ হিচ ও ভূ - বিচ সূ চক মানিচ । ম াপ পেয়িটং। সম পাঠ সূ িচ।

