
TEST D’INGRESSO                                                                          LINGUA BENGALESE 

Materiale realizzato da Cooperativa Ruah Bergamo 035-4592548 (int.3) nada.charara@cooperativaruah.it 

Testo regolativo: Avviso alla classe  
Ragazzi, scrivete sul diario che sabato mattina andremo alla Biblioteca Nazionale 
di Firenze per visitare la mostra dei disegni degli alunni delle scuole medie di 
Bologna sul tema La pace nel mondo. 
La partenza è alle 9.00 al capolinea dell'autobus 37. Noi ci incontriamo tutti qui a 
scuola, davanti al cancello grande, alle 8.15, mi raccomando puntuali, e insieme 
raggiungeremo la fermata. Dopo la visita torneremo di nuovo con l'autobus e 
saremo a scuola per la 5^ ora, portate il materiale per l’ora di matematica. 
Sabato non vi scordate di portare due biglietti per l'autobus, la merenda e una 
bottiglietta d'acqua. Fate firmare l’autorizzazione dai vostri genitori perché domani 

la controllo! 
 

সু্কলের ন োটিশ: ক্লোস েক্ষ্য 
ছেলে ছেল়েলের, শনিবার সকালে আেরা  েধ্যনবত্ত সু্কলের নশক্ষার্থীলের  প্রেশশলির প্রেশশিী ছেখার জিয 
ছলালরন্স জাতী়ে গ্রন্থাগালর যাব। 

যাত্রীটি বালসর সারার সে়ে  9 .00 । আেরা সবাই এখালি বড় ছগলের সােলি, 8.15 নেনিলে, সু্কলে 
উপনিত হব, আনে সে়েেত আসলবা এবং একসলে আেরা  ছপ ৌঁোব। পনরেশশলির পলর আেরা বালস 
নিলর আসব এবং আেরা 5 ষ্ঠ ঘন্টা সু্কলে পড়ব, গনিলতর জিয উপাোি আিব। 

শনিবার, েইু বালসর টিনকে, একটি ছেক এবং একটি ছবাতে পানি আিলত ভুেলব িা।লতাোর  নপতাোতা 
অিুলোেি সাইি ইি করলত হলব কারি তারা আগােীকাে কলরাে করলব! 

 

Domande di comprensione ন োঝোর প্রশ্ন 

 

1. Cosa andrà a visitare la classe? ক্লাসে যাওযার জন্য আপনন্ নি যান্? 

□ Una biblioteca একটি গ্রন্থাগার 

□ Una scuola media একটি েধ্যে সু্কে 

□ Un teatro একটি নর্থল়েোর 

2. A che ora parte l’autobus? বালস নক সে়ে চলে যা়ে? 

□ Alle 8.15 সে়ে 8.15 এ 

□ Alle 9.00 সে়ে 9.00 ো 
□ Alla 5^ ora 5 তম ঘন্টা 

3. Cosa bisogna portare il giorno della gita? ভ্রমসের নিন্টি নি আপন্াসি আন্সত হসে? 

□ Una bottiglietta d’acqua, due biglietti per l’autobus, l’autorizzazione e il materiale di 

matematica পানন্ এি বোতল, িইু োে টিসিট, অন্ুসমািন্ এেং গনেত উপািান্ 

□ Due biglietti per l’autobus, la merenda, l’autorizzazione e una bottiglietta d’acqua  

বালসর জিয েইু টিনকে, সযাক, অিুলোেি এবং পানির একটি ছোে ছবাতে 
□ Due biglietti per l’autobus, una bottiglietta d’acqua, la merenda e il materiale di 

matematica িইু োে টিসিট, এিটি ব াট বোতল পানন্, এিটি স্ন্যাি এেং গনেত উপািান্ 

 


