B.Ed. SEM-III Examination 2020
Course- VIIB
Subject: Pedagogy of Language Teaching: Bengali
Time: 2 Hours

১। যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও।

F.M. 35

5×3=15

ক) ‘পেডাগজিকযাল আনালললিি ‘ বলতে লক পবাতেন?
খ) লিক্ষা উেকরণ বযবহাতরর দুটি প্রতয়ািনীয়ো ললখুন।
গ) িমলিে োঠ ( integrated teaching) বলতে লক পবাতেন?
ঘ) িালহেয িভার দুটি গুরুত্ব েু তল ধরুন।
ঙ) ‘ই – বুক’ এর দুটি ববলিষ্ট্য ললখুন।

২। ত কের প্রেগুতির মকযে যেক োক ো দুটি প্রকের উত্তর তদ ।

10 x 2 = 20

ক) অষ্ট্ম পেণীর পেতকাতনা একটি একতকর পপ্রলক্ষতে লবতেষণ করুন পে পেলণকতক্ষ একিন লিক্ষক
ICT পক লক লক ভাতব িদ্ব্যবহার করতে োতরন?
খ) অলভধান ও লবশ্বতকাষ বযবহাতরর পক্ষতে লিক্ষার্থীর ভূ লমকা িলবস্তাতর ললখুন।
গ) অনুলিক্ষণ এবং অনুকৃলে োতঠর িঙ্ঘা ললখুন। এতদর মতধয োরস্পলরক িম্পকক লক?

৫+৫

ঘ) পেতকাতনা একটি একক লনবাচন
ক
কতর লিখন কাঠাতমার ( learning design) স্তর গুলল অনুিরণ
কতর েূণাঙ্গ
ক েলরকল্পনা রচনা করুন।

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Commerce
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions:

3×5 = 15

যে য োন তিনতি প্রশ্নের উত্তর তিন।
a. Discuss the step involved in pedagogy analysis.

তিক্ষোিোনতিতত্ত

তিশ্নেষশ্নের ধোপগুতি আশ্নিোচনো

রুন।

b. How do you distinguish between Micro Teaching and Simulated Teaching? What is
the necessity of Micro Learn?

ৃ তিম যেতে তিক্ষশ্নের মশ্নধে ত িোশ্নি পোর্থ ে

অনু তিক্ষন এিং
প্রশ্নয়োজনীয়িো

রশ্নিন? অনু পোশ্নের

ী?

c. How does Educational Excursion in Commerce Teaching enhance Learning?

তিক্ষোমূ ি

ভ্রমে

ীিোশ্নি িোতেজে তিখনশ্ন

উন্নি

শ্নর?

d. Write the importance of wall and Annual Magazine in teaching commerce.

িোতেজে তিক্ষশ্নে যিওয়োি পতি ো ও িোৎসতর

পতি োর গুরুত্ব তিখুন।

e. Discuss the different steps of Evolution.

মূ িেোয়শ্ননর তিতিন্ন ধোপগুতি আশ্নিোচনো

রুন।

2. Answer any two questions.

2×10 = 20

যে য োন িুতি প্রশ্নের উত্তর তিন।
a. Select a unit from class XI Accountancy and answer the following questions.

এ োিি যেনীর তিসোিিোস্ত্র তিষয় যর্শ্ন

এ তি তনিথোচন

রুন এিং তনশ্নের প্রেগুতির

উত্তর তিন
i) Deride a unit into subunits with ho. of periods

এ োতধ

উপ-এ

ও তপতরয়ড সংখেো দ্বোরো তিিক্ত

ii) Write any previous knowledge of the learners.

তিক্ষোর্থীরশ্নির পূ িথজ্ঞোন তিখুন
iii) Write about use of Teaching aids

তিক্ষো সিোয়

উপ রশ্নের িেিিোর সম্পশ্ন থ তিখুন।

iv) Write about use of blackboard.

ৃ ষ্ণফিশ্ননর িেিিোর সম্পশ্ন থ তিখুন

রুন।

v) Write two probing question with answer.

িুতি অনু সন্ধোনমূ ি

প্রে উত্তর সি তিখুন।

2+2+2+2+2 = 10

b. What is an Achievement Test? Discuss the different steps of construction of an
Achievement Test.

পোরিতিথিোর অিীক্ষো
আশ্নিোচনো

ী? এ তি পোরিতিথিোর অিীক্ষো গেশ্ননর তিতিন্ন ধোপগুতি

রুন।

3+7 = 10

c. Briefly discuss how simulated teaching enhances the quality of teaching in actual
classroom situation.

ীিোশ্নি ৃ তিম তিক্ষে িোস্তি পোতরতিশ্নি তিক্ষশ্নের গুনমোন উন্নি
আশ্নিোচনো

শ্নর িো সংশ্নক্ষশ্নপ

রুন।

d. Discuss the important stages and issues for text book making.

পোেেপুস্ত

প্রস্তুি রশ্নের গুরুত্বপূ েথ পেথোয় এিং তিষয়গুতি আশ্নিোচনো
________________

রুন ।

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Economics
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions:

5×3 = 15

যে য োন ো তি তি প্রনের উত্তর তি ।
a. What is the importance of “Excursion” as a social science activity?

সমোজতিজ্ঞো তিষয়তির

োেযোিলী তিসোনি তিক্ষোমূ ল

ভ্রমন র গুরুত্ব

ী?

b. Write a short note on “teaching skill”.

রু ।

‘তিক্ষণ িক্ষিো’ তিষয়তির উপর এ তি িী ো রচ ো
c. Discuss the importance of text book review.

পোঠ্যপুস্ত

পেযোনলোচ ো গুরুত্ব আনলোচ ো

রু ।

d. What are the Qualities of a Good Learning Design?

এ তি ভোনলো তিখ

িোর গু গুতল ত

ত ?

e. What do you mean by Pedagogical Analysis? What is the importance of Pedagogical
Analysis in classroom teaching?

তিক্ষোতিজ্ঞো তভতত্ত

তিষয় তিনেষণ িলনি আপত ত

তিক্ষোতিজ্ঞো তভতত্ত

তিষয় তিনেষণর গুরুত্ব ত ?

যিোনে ? যেণী তিক্ষনণর যক্ষনে

2. Answer any two questions.

2×10 = 20

যে য োন ো িুতি প্রনের উত্তর তি ।
a. Select any one of the units given below and analyse pedagogically as per the
following instructions:

ত নে প্রিত্ত এ
তিষয়তভতত্ত
i.

তিনেষণ
তিন

ভোগ

রু ।

Write appropriate instructional objectives for the chosen subunits.

তির েেোেে তিক্ষোমুল

উনেিযগুতল তলখু ।

Write teaching – learning strategies for the chosen subunit.

ত িযোতচি উপ-এ
iv.

রু এিং ত নিযি অ ু সোনর

রু ঃ

উপেু ক্ত উপ-এ ন

ত িযোতচি উপ-এ
iii.

যে য োন ো এ তি ত িযোচন

Divide the content of the unit into suitable subunits.

এ
ii.

গুতল যেন

তির জ য তিক্ষণ-তিখ য ৌিলগুতল তলখু ।

Write two criterion referenced questions (Mention the criterion against each
questions)

সু ত তিযষ্ট উনেিয সোনপনক্ষ িুতি প্রে রচ ো
ীতি উনেখ

রু । প্রতিতি প্রনের পোনি তিচোনরর

রু ।

2+3+3+2 = 10

Units:

এ

সমূ িঃ


Agriculture

ৃ তষ


Production

উৎপোি


National Income

জোিীয় আয়
b. Design an Achievement test of 20 marks on any one of the following unites. Frame a
blue print and the corresponding question paper.

ত নে তলতখি যে য োন ো এ তি এ ন র উপর ২০ ম্বনরর এ তি পোরিতিযিোর অভীক্ষো
রচ ো

রু । এ তি ব্লু-তপ্রন্ট ত মযোণ

ত মযোণ

রু ।

রু এিং িোর উপর তভতত্ত

নর এ তি প্রেপে
5+5 = 10

Units:

এ

সমূ িঃ


Industry

তিল্প


Demand supply

চোতিিো এিং যেোগো


Money and Banking

অেয ও িযোঙ্ক িযিস্থো
c. What is Micro Teaching? Discuss any one skill of Micro Teaching on any one of the
following units:
2+8 = 10

অ ু তিক্ষণ ত ? ত নে তলতখি যে য োন ো এ তি এ ন র উপর তভতত্ত অ ু তিক্ষনণর যে
য োন ো এ তি িক্ষিো িযোখযো
Units:

এ

সমূ িঃ


Central Bank

য ন্দ্রীয় িযোঙ্ক

রু ।



Black Market

োনলো িোজোর


Price Elasticity

িোম তস্থতিস্থোপ িো
d. What is Achievement Test? Briefly discuss the construction of achievement test.

পোরিতিযিোর অভীক্ষো ত ? পোরিতিযিোর অভীক্ষো গঠ্ সংনক্ষনপ িযোখযো

রু ।

2+8 = 10

____________________

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Education
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions of the following:

5X3=15

নীচের যেচ োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) State the various steps of Pedagogical Analysis.

যেডোগতি যোল অ্যোনোতলতিি –এর ধোেগুতল তিচেষন

র।

b) State the characteristics of Micro-Teaching.

অ্নু তিক্ষচনর বিতিষ্ট্য ির্ণনো

র।

c) State the importance of Learning Design.

তিক্ষোতিজ্ঞোচনর তিখন ন িোর গুরুত্ব ত ?
d) Sate the importance of Teaching Education.

তিক্ষোতিজ্ঞোন তিক্ষচনর গুরুত্ব ত ?
e) Briefly state the various steps of Educational Assessment.

তিক্ষোতিজ্ঞোচনর তিক্ষচনর অ্যোচিিচেণ্ট-এর ধোেগুতল তলখ।
2. Answer any two questions of the following:

10x2=20

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Select a unit from H.S Education ‘Psychology’ chapter and make a pedagogical
analysis.

উচ্চেোধযতে

তিক্ষোতিজ্ঞোন তিষচের ‘েচনোতিিযো’ তিভোগ যেচ

যেডোগতি যোল অ্যোনোতলতিি বিরী

চরো।

b) Discuss briefly any three teaching skills.

তিনতি তিখন িক্ষিো তিষচে আচলোেনো

র।

c) Describe various steps of Micro teaching.

অ্নু তিক্ষচনর ধোেগুতল ির্ণনো

চরো।

d) Briefly state the steps of learning design.

তিক্ষন ন িো-র ধোেগুতল ির্ণনো

র।
_________________

এ তি ইউতনচির

B.Ed. 3rd Semester Examination 2020
Course: VIIB
Pedagogy of Language Teaching: English
Time: 2 Hrs

1. Answer any three questions.

Full Marks: 35

5×3=15

a) What do you mean by ‘Pedagogy’? Briefly discuss about the importance of
‘Pedagogical Analysis’.
2+3=5
b) Briefly discuss the various steps of ‘Micro-Teaching Cycle’.

c) What is ‘Simulated Teaching’? Mention the characteristics of ‘Simulated
Teaching’.
2+3=5
d) Briefly illustrate the behavioural components of the ‘Skill of Introducing a
Lesson’.

e) Mention the role of ‘Debate’ for developing proficiency in English language.

2. Answer any two questions.

10×2=20

a) Select any one prose from class VI-VIII and prepare a pedagogical analysis by the
following headsi) Division of the Units into suitable Sub-Units
ii) Behavioural Objectives with Learning Outcomes
iii) Broad Method to be adopted
iv) Use of Teaching-Aids
2+3+3+2=10
b) Select any one poem from class VI-X and prepare a simulated lesson plan for the
‘Skill of Questioning’.
c) Briefly illustrate the various types of Language Laboratory. How Language
Laboratory can be used for the teaching-learning of English.
4+6=10

d) Mention the role of the following activities for language learninga. Field Trip/Excursion
b. Fair and Exhibition
c. Sahitya Sabha
4+3+3=10

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Fine Arts
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions of the following:

5X3=15

নীচের যেচ োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Discuss about educational excursion to the important places of arts and architecture
and cultural heritage of West Bengal.

পতিমবচের প্রধোন তিল্প লো ও স্থোপিয এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্য পূ র্ণ স্থোচনর তিক্ষোমূ ল
ভ্রমন সম্পচ ণ আচলোেনো

রুন।

b) Write about importance of teaching aids in classroom teaching.

যির্ী চক্ষ তিক্ষর্ প্রিীপচনর গুরুত্ব সম্পচ ণ তলখুন।
c) Write the importance of annual magazine in school.

তবিযোলচের বোৎসতর

পতি োর গুরুত্ব সম্পচ ণ তলখুন।

d) Write the qualities of a good Learning Design.

এ তি ভোচলো তিখন ন িোর গুনোবলী তলখুন।
e) Write the advantages and disadvantages of debate.

তবিচ ণর সু তবধো এবং অসু তবধো গুতল তলখুন।
2. Answer any two questions of the following:

10x2=20

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Make a pedagogical analysis on the topic as pert the following instructions:

তনচের তনচিণিনো অনু েোেী তবষচের ওপচর যপডোগগীমূ ল

তবচেষন তিতর

Clay modeling

মোতির
i)

Divide the unit into suitable sub-units.

এ
ii)

তিচি তবতভন্ন উপএ চ

তবভক্ত

রুন ।

Select appropriate teaching strategies.

সতি
iii)

োজ

তিক্ষর্ য ৌিল তনবণোেন

রুন ।

Give suitable example to illustrate concepts.

তবষে অন্তগণি ধোরনোগুতলর সতি

ও সু তনতিণষ্ট উিোহ্রন তিন ।

রুন:

b) Prepare a lesson plan on any unit suitable for class VII

সপ্তম যের্ীর উপচেোগী যে য োন এ তি এ চ র উপর পোি পতর ল্পনো

রুন।

c) Prepare a unit plan on any unit suitable for class VIII and make a CRT on the unit of
10 marks.

অষ্টম যের্ীর উপচেোগী এ তি এ চ র উপর এ তি এ
রুন এবং ১০ নম্বচরর এ তি CRT প্রস্তুি

পোি পতর ল্পনো প্রস্তুি

রুন।

d) Describe the role of art teacher in school teaching.

তবিযোলে তিক্ষোে তিল্প লো তিক্ষচ র ভূ তম ো আচলোেনো
________________

রুন।

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Geography
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions of the following:

5X3=15

নীচের যেচ োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) What are the major characteristics of Micro Teaching?

অনু তিক্ষচনর প্রধোন বৈতিষ্ট্য গুতি

ী

(5)

ী?

b) Write the qualities of good Learning design.

(5)

এ তি ভোচিো তিখচনর ন িোর গুণোৈিী তিখুন।
c) Write the merits of exhibition.

(5)

প্রিিশচনর সু তৈধোগুতি তিখুন।
d) Differentiate between Assessment and Evaluation.

েোেোই রণ এৈং মূ িযোয়চনর পোর্শ য তনরূপন

(5)

রুন।

e) Write the significance and limitation of pedagogical analysis in Geography teaching.
(2½ + 2½ )

ভূ চ োি তিক্ষচনর তৈষয়ৈস্তুর তৈজ্ঞোনতভতত্ত
তিখুন।

তৈচেষণ -এর িোৎপেশ ও সীমোৈদ্ধিো গুতি

2. Answer any two questions of the following:

10x2=20

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) State the steps of learning design.

(10)

তিখন ন িোর ধোপ গুতি তিখুন।
b) Mention the major skills of Micro Teaching. Select any one skill and prepare micro
lesson plan of your subject.
(2+8)

অনু তিক্ষচনর প্রধোন িক্ষিোগুতি উচেখ
আপনোর তৈষয় যর্চ

রুন। যেচ োচনো এ তি িক্ষিো তনৈশোেন

অনু তিক্ষণ পোঠ রেনো

চর

রুন।

c) Select any one unit of Geography from class VI to VIII divide the unit into students.
Write the objectives in behavioural terms of this unit.
(4+6)

অষ্ট্ম যেণীর ভূ চ োচির যেচ োচনো এ তি এ
রুন। এ

তনৈশোেন

চর উপএ চ

তৈভক্ত

তি তিক্ষচনর আেরণ ি উচেিয গুতি তিখুন।

d) Discuss the modern trends of Evaluation in Geography in school.

তৈিযোিচয় ভূ চ োি পোঠ মূ িযোয়চনর আধুতন

ধোরোগুতি আচিোেনো

__________________________

রুন।

(10)

B.Ed 3rd Semester Examination-2020(2019-2021)
Subject: Pedagogy of Language Teaching (Hindi)
Course: VIIB
Time: 02 Hours

Full Marks :35

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

1.

किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दें

5X3=15

(a) व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण का परिचय दीजिए ।
(b) अणु-शिक्षण (micro teaching) क्या है?
(c) शिक्षण सहायक उपकरण के विविध रूपों का परिचय दीजिए ।
(d) शिक्षा-शास्त्रीय विश्लेषण की उपयोगिता क्या है?
(e) पाठ-विकास के प्रश्न से आप क्या समझते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।

2. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखें :

10X2=20

(a) प्रश्न-रचना कौशल का सोदाहरण परिचय दे ते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
(6+4)
(b) पाठ-विभाजन क्यों ज़रूरी होता है? पाठ विभाजन करते हुए किन बातों का ध्यान
रखना चाहिए ? कक्षा-८ (Class:VIII) के लिए किसी कविता का पाठ-विभाजन
कीजिए ।

(2+3+5)

(c ) अनुरूपक-पाठ (simulated lesson) से आप क्या समझते हैं? शिक्षक-शिक्षण
कार्यक्रम में इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दीजिए।

(6+4)

(d) शिक्षा-शास्त्रीय विश्लेषण (pedagogical analysis) के अ
ं तर्गत कक्षा-७ के किसी
गद्य पाठ के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:(i) दो बोधमूलक प्रश्नों की रचना कीजिए ।
(ii) पाठ की प्रासंगिकता बताइए ।

(4+6)

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: History
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions of the following:

5X3=15

নীচের যেচ োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Briefly describe about the merits of simulated teaching.

অনু ৃ তি তিক্ষচনর গুণোবলী সংচক্ষচে আচলোেনো

রুন ।

b) Discuss the steps of learning design.

তিক্ষন ন িোর স্তরসমূ হ আচলোেনো

রুন।

c) Explain the importance of excursion in teaching history.

ইতিহোস তিক্ষচণ তিক্ষোমূ ল

ভ্রমচনর গুরুত্ব বযোখ্যো

রুন।

d) What are the activities of subject club in teaching History?

ইতিহোস তিক্ষচন তবষয়তিতত্ত

সতমতির

োেযোবলী

ী

ী?

e) State the general criteria of text book review in history at secondary level.

মোধ্যতম

স্তচর ইতিহোস েোঠ্যেুস্ত

েেযোচলোেনোর সোধ্োরন মোনিন্ড গুতল তলখ্ুন।

2. Answer any two questions of the following:

10x2=20

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Select one unit from the following and analysis pedagogically as per instruction:

নীচের যেচ োন এ তি ইউতনি তনবযোেন
রুন:
i)

Vedic civilization

ববতি
ii)

সিযিো।

Ashoka

অচিো
iii)

Mughel architecture

মূ ঘল স্থোেিযবস্থযো
iv)

Quit India movement.

িোরি ছোচ ো আচদোলন ।

চর তনচিযিনো অনু েোয়ী তবষয়তিতত্ত

তবচেষন

Answer the following question:

নীচের প্রে গুতলর উত্তর তিনঃ
i)

Divide the selected unit into the sub-units, mentioning the previous knowledge
expected for the subunits.
(5)

এ তি েোঠ্-এ
গুতলর
ii)

তনবযোেন

চর উে-এ চ

োতিি েূ বজ্ঞ
য োন উচেখ্

তবিক্ত

রুন এবং উেএ

রুন।

State the probing questions along with their brief responses.

অনু সন্ধোনমূ ল

(5)

প্রে তলখ্ুন সংতক্ষপ্ত উত্তর সহ।

b) Prepare one micro-teaching lesson plan on the use of questioning skill from class
VIII.
(10)

অষ্টম যেণীর েোঠ্ যেচ
বিতর

প্রে

রো িক্ষিোর উের এ তি অনু তিক্ষচনর েোঠ্ েতর ল্পনো

রুন।

c) Estimate the efficacy of simulated teaching practice before actual classroom situation.
(10)

প্র ৃ ি যেণী ক্ষ তিক্ষচনর আচে অনু ৃ তি তিক্ষণ অনু িীলচনর

োেয োতরিো মূ লযোয়ন

রুন।
d) Discuss the modern trends of evaluation in History in School.

তবিযোলচয় ইতিহোস েোঠ্ মূ লযোয়চনর আধ্ুতন

ধ্োরনোগুতল আচলোেনো

___________________

(10)

রুন।

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course-VIIB
Subject: Pedagogy of Science Teaching- Life Science
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions.

(5 × 3 = 15)

য কােনা িতনিট ে র উ র িদন।

(a) What are the differences between traditional teaching and micro teaching? (5)
গতানুগিতক িশ ণ ও িশ েণর মেধ
িক?
(b) How can teaching aids be modified for online classes during pandemic?
অিতমারীর সময় অনলাইন

(5)

াস এর জন িশখন সহায়ক উপকরেণর পিরবতন িকভােব করা

যায়?

(c) What are the qualities of good learning design?

(5)

ভােলা িশখন নকশার ণাবলী িল িক?

(d) What is meant by behavioural objectives? Classify them.
আচরণগত

বলেত কী বাঝায়? তােদর

(4+1)

ণীিবভাগ ক ন।

(e) Distinguish between measurement and evaluation?

(5)

পিরমাপ ও মূল ায়ন এর পাথক িন পণ ক ন।

2. Answer any two questions.

(10 × 2 = 20)

যেকােনা িট ে র উ র িদন।
(a) Construct an achievement test with blue print on any topic of life science. (10)
জীবন িব ােনর যেকােনা একিট একক এর উপর

ি

সহ একিট পারদিশতার অভী া

ত ক ন।

(b) Select any one of the following unit and analyse pedagogically according to the
following instructions.
িনেচর যেকান একিট একক িনবাচন ক ন এবং িনেদশ অনুযায়ী িব ানস ত িবষয়
িবে ষণ ক ন।

Unit: Photosynthesis, Circulation, Excretion, Nervous system (Class IX-X)
একক: সােলাকসংে ষ, সংবহন, রচন , ায়ুত ,

i.

Mention previous knowledge and instructional objectives
পূব

ii.

িণ: নবম দশম।

ান ও িনেদশনা মূলক

িল উে খ ক ন।

Write two probing questions with answers from the unit
িট অনুস ানমূলক

(2+4)
(2+2)

উ র সহেযােগ িলখুন।

(c) What is the importance of science club? What activities can be planned in science
during lockdown in pandemic in secondary level?
(5+5)
িব ান িশ ায় িব ান সিমিতর
িব ােনর

িক? মাধ িমক ের অিতমারীর লকডাউন এর সময়

ে িক িক ধরেনর কাযকলাপ এর পিরক না করা যায়?

(d) Bering a science teacher, how do you organize science exhibition in your school. 10
িব ান িশ ক িহেসেব আপনার িবদ ালেয় িকভােব িব ান দশনী সংগিঠত করেবন?

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course-VIIB
Subject: Pedagogy of Mathematics Teaching
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions

(5 × 3 = 15)

যেকােনা িতনিট ে র উ র িদন।

(a) What are the demerits of the existing system of assessment? How it should be
more effective?
(2+3)
বতমান

িসে

ম এর

িট িল িক িক? িকভােব এই প িতিটেক অিধক

কাযকরী করা যায়?

(b) Write a short note on ‘mathematics exhibitions’.
গিণত দশনীর উপর সংি

(5)

টীকা িলখুন।

(c) Discuss the nature and characteristics of micro-teaching.
অনুিশ ণ এর কৃিত এবং

(5)

িল সংে েপ আেলাচনা ক ন।

(d) Discuss, in brief, ideal teaching and learning classroom environment.
আদশ িশ ণ এবং িশখন

(5)

পিরেবশ স ে সংে েপ আেলাচনা ক ন।

(e) What are the major barriers in online mathematics teaching during Covid-19
pandemic and as a mathematics teacher how can you overcome these barriers? (5)
Covid-19 মহামারী চলাকালীন অনলাইেন গিণত পাঠদােনর ধান বাধা িল িক িক এবং
গিণেতর িশ ক িহেসেব িকভােব আপিন এই বাধা িল কািটেয় উঠেত পােরন।

2. Answer any two questions.

(10 × 2 = 20)

যেকােনা িট ে র উ র িদন।
(a) Review the existing curriculum of mathematics of W.B.B.S.E in the perspective
of the principles of curriculum construction.
10
পাঠ ম িনমােণর নীিত িলর পিরে ি েত গিণেতর বতমান পাঠ েমর পযােলাচনা ক ন।

(b) Prepare a continuous and comprehensive evaluation plan for class X.
দশম

জন একিট িনরবি

এবং সািবক মূল ায়ন পিরক না

10

ত ক ন।

(c) Make a pedagogical analysis of the content from class VIII on the following
items:
(i) Breaking of unit into subunits with number of periods
(ii) Write appropriate instructional objectives in behavioural terms
(iii) Teaching strategies.
(2+ 5+3)
িন িলিখত পদ িলর উপর অ ম
স ত িবে ষণ ক ন।

ণীর একিট িবষয়ব র উপর একিট িশ ািব ান

(i)পিরয়ডসংখ াসহ এককিট ক উপএকেক িবভ

ক ন।

(ii)আচরণগত িদক থেক যথাযথ িনেদশনা মূলক

িলখুন।

(iii) িশ ণ কৗশল।
(d) What is meant by the term ‘science of teaching’? How pedagogical analysis is
useful for a teacher of mathematics in his current teaching learning situation? (3 +7)
িশ েণর িব ান বলেত কী বাঝায়? িশ া িব ানস ত িবে ষণ িকভােব গিণেতর একজন
িশ েকর বতমান পিরি িতেত কাযকর , তা আেলাচনা ক ন।

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Music
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three of the following questions:

5×3 = 15

নীচের যে য োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিন।
a. State the concentration of mind in teaching music.

সঙ্গীি তিক্ষোয় মচনর এ োগ্রিোর রূপতি উচেখ

রুন।

b. Hindustan or Akarmatrik Notation System which one do you think more scientific?
State the reasons.

তিন্দুস্থোনী এবং আ োরমোতি
তবজ্ঞোনসম্মি?

স্বরতিতপ পদ্ধতির মচযে য োনতি আপনোর তবেোচর যবতি

োরণগুতি তিখুন।

c. Write the importance of Music Exhibition?

সঙ্গীি প্রিিশনীর গুরুত্ব তিখুন।
d. Discuss the importance of music competition in school.

তবিেোিচয়র সঙ্গীি প্রতিচেোতিিোর গুরুত্ব আচিোেনো

রুন।

e. Description importance of Boul Song in Rabindra Sangeet.

সংচক্ষচপ রবীন্দ্রসঙ্গীচির ‘বোউি’ সঙ্গীচির প্রভোব আচিোেনো

রুন।

2. Write any two of the following questions:

10×2 = 20

যে য োচনো িুইতি প্রচের উত্তর তিন।
a. Relevance the art of Music in Education.

সঙ্গীি তিক্ষোয় তিচের গুরুত্ব।
b. Discuss briefly the ‘Music Club’, ‘Music Fair’ or Mention about Micro – Teaching.

সঙ্গীি সংিঠন, সঙ্গীি যখিো এবং অনু িীিচনর সংতক্ষপ্ত তববরণ িোও।
c. Discuss the significance of corelated approach in Teaching Music.

সঙ্গীি তিক্ষোয় অনু বন্ধ প্রনোিীর গুরুত্ব আচিোেনো

রুন।

d. Describe from ancient times to present days about different methods of music
teaching.

প্রোেীন োি যেচ

বিশমোন সময় পেশন্ত সঙ্গীি তিক্ষচণর তবতভন্ন পদ্ধতিসমূ ি বণশনো

রুন।
_____________________________

Subject- B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Philosophy

Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions of the following:

5X3=15

নীচের যেচ োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Discuss the necessity of using Teaching Aids.

তিক্ষোসহোয়

উপ রন ব্যব্হোচরর প্রচয়োজনীয়িো

ী? আচ োেনো

রুন।

b) What is Integrated Teaching? Discuss the importance of Integrated Teaching.

সমতিি পোঠ ব্ চি ত

ব্চেন? সমতিি পোচঠর গুরুত্ব আচ োেনো

রুন ।

c) Write the qualities of good learning design. (Any ten).

উত্তম তিখন ন িোর গুনগুত ত খুন । (যে য োচনো িিতি)।
d) What are the criteria of text book review?

পোঠযপুস্ত

পেযোচ োেনোর মোনিণ্ড গুত ত

ত ?

e) Mention the purpose of achievement test.

পোরিতিযিোর অভীক্ষোর উচেিযসমূ হ উচেখ

রুন।

2. Answer any two questions of the following:

10x2=20

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Construct a Criterion Reference Test with its blue print; select any topic from the
syllabus XI of philosophy.
(5+5=10)

িিযচন এ িি যেণীর পোঠযসূ েী যেচ
অভীক্ষোপত্র এব্ং িোর ব্লু-তপ্রন্ট তনমযোন

এ তি তব্ষয় তনব্যোেন

চর, এ তি উচেিযতভতত্ত

চর যিখোন।

b) Discuss merits and demerits of simulated teaching.

অনু ৃ তি পোচঠর সু তব্ধো ও অসু তব্ধো গুত আচ োেনো

(5+5=10)

রুন ।

c) What are different types of professional Development programmer?

যপিোগি উন্নয়চনর তব্তভন্ন

মযসূেী গুত ত

(10)

ত ?

d) Prepare a lesson plan on any topic from class XI of philosophy.

(10)

এ িি যেণীর জনয িিযচনর যে য োচনো এ তি তব্ষচয়র ওপর পোঠিী ো প্রস্তুি
_________________________

রুন।

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course-VIIB
Subject: Pedagogy of Science Teaching- Physical Science
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three questions

(5 × 3 = 15)

যেকােনা িতনিট ে র উ র িদন।

(a) Why is it necessary to follow a good learning design for effective understanding of concepts? (5)
ধারনার কাযকরী বােধর জন একিট উ ম িশখন নকশার অনুসরণ করা কন েয়াজন ?

(b) “A good teacher is choosy in his teaching learning strategies”-explain.
একজন ভােলা িশ ক তাঁর িশ ণ িশখন প িত পছ

করার

ে িনখুঁত ও

(5)

িচশীল হেবন ব াখ া

ক ন।

(c) How continuous and comprehensive evaluations in physical science provide suitable feedback
to both learner and teacher?
(5)
িকভােব ভৗত িব ােন অিবি

ও ব াপক মূল ায়ন প িত িশ ক-িশ াথী উভয়েক উপযু

িফডব াক

দান কের? ?

(d) How science quiz can be incorporated in the regular class teaching to grow interest of
students towards science learning?
(5)
িকভােব িব ানিভি ক কুইজ িনয়িমত

িণ িশ েণ সংযু

কের িশ াথীেদর িব ান পােঠ আ হী কের

তালা যায়?

(e) Write down the qualities of a good achievement test.
একিট উ ম পারদিশতার অভী ার

(5)

িলখুন ।

2. Answer any two questions.

(10 × 2 = 20)

যেকােনা িট ে র উ র িদন।
(a) What do you mean by ‘Science activities’? How can you integrate different science activities
into your class teaching to enhance interest of your students?
(4+6)
িব ােনর সি য়তা বলেত কী বাঝায়। িকভােব আপিন

িণ িশ েণ িবিভ িব ানিভি ক সি য়তা িল

আ হী কের তু লেবন ?

এক ীকরণ কের

(b) What do you mean by micro-teaching? Why is it so necessary to enhance the teaching skills of
student-teachers in Teacher Education Institutions?
(4+6)
অনুিশ ণ বলেত িক বােঝন? িশ ক

িত ােন িশ ানিবশ িশ কেদর িশ ন দ তা বাড়ােত

অনুিশ ণ কন েয়াজনীয়?

(c) Construct an achievement test on Physical Science of class VII (F.M: 50) with its blue print
mentioning various behavioural objectives of each item like knowledge, understanding,
application and skill. .
(5+5)
ভৗতিব ােন স ম
অভী ার

ি

ণীর জন একিট পারদিশতার অভী া (পূণমান 50) িনমাণ ক ন,

উে খ করেবন এবং

েয়াগ ও দ তা)উে খ করেবন।

যখােন উ

েত কিট অভী া পেদর আচরণগত িনণায়ক িল ( ান, বাধ

(d) Why ‘pedagogical analysis’ is essential before deliver a lesson? Select any unit of Physical
Science syllabus of W.B.B.S.E. from the following and write the pedagogical analysis as per
the following points.
(3+2+3+2= 10)
একজন িশ ক িহেসেব যেকােনা পাঠ দওয়ার পূেব িশ া িব ানস ত িবে ষণ কন করা উিচত? পি মব
মধ িশ া পষেদর

পাঠ েমর িনে র যেকােনা একিট একক িনবাচন কের িনে া

িবষেয় িশ া

িব ানস ত িবে ষণ ক ন।
একক)

Unit of Physical Science: (
A. Force and Pressure (বল ও চাপ)

B. Structure of Matter (পদােথর গঠন)
C. Electrochemical effect (

এর রাসায়িনক ভাব)

D. Chemical Reactions (রাসায়িনক িবি য়া)
Pedagogical Analysis: (িশ া
(i)

Divide content of the unit into suitable subunits.
এককিট ক উপযু

(ii)

উপএকেক িবভ

ক ন।

Write instructional objectives.
িনেদশনা মূলক

(iii)

িবে ষণ)

িল িলখুন।

Write the teaching aids for each subunit in a tabular form.
েত কিট উপএকক এর জন উপযু

িশ া দীপন িল একিট তািলকার আকাের িলখুন।

B.Ed. SEM-III Examination: 2020
Course- VII-B
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Political Science
Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three of the following questions:

5×3 = 15

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো নতিনি প্রধ্শ্নর উত্তর নিিঃ
a. What is meant by ‘Micro – Teaching’? Mention the components of ‘Skill of
questioning’.
2+3 = 5

অিু নিক্ষণ বিধ্ত

ী যবোঝোয়? ‘প্রশ্ন রধ্ণর পিুধ্ের’ উপোিোিগুনি উধ্েি

রুি।

b. What is meant by ‘Learning Design’? Discuss briefly the qualities of a good
‘Learning Design’.
2+3 = 5

‘নিিি ছ ’ বিধ্ত
আধ্িোচিো

ী যবোঝোয়? এ নি আিিশ ‘নিিি ছধ্ র’ গুণোবিী সংধ্ক্ষধ্প

রুি।

c. What is meant by ‘Evaluation’? Mention the differences between ‘Evaluation’ and
‘Examination’.
2+3 = 5

‘মূ িেোয়ি’ বিধ্ত

ী যবোঝোয়? ‘মূ িেোয়ি’ এবং ‘পরীক্ষোর’ মধ্যে পোর্শ েগুনি উধ্েি

রুি।
d. Briefly explain the objectives of ‘Wall’ and ‘Annual Magazine’ in teaching Political
Science.
2+3 = 5

রোষ্ট্রনবজ্ঞোি নবষয় নিক্ষধ্ি ‘যিওয়োি পনি ো’ ও বোৎসনর
আধ্িোচিো

পনি ো’র উধ্েিেগুনি

রুি।

e. What is an ‘Achievement Test’? Briefly discuss various objectives of an
‘Achievement Test’.
2+3 = 5

‘পোরিনিশতোর অভীক্ষো’

ী? ‘পোরিনিশতোর অভীক্ষো’র উধ্েিেগুনি আধ্িোচিো

2. Answer any two of the following questions:

রুি।
10×2 = 20

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির মধ্যে যে য োধ্িো িুনি প্রধ্শ্নর উত্তর নিিঃ
a. Make a Pedagogical Analysis on any one unit of the following points –
Liberty/Democracy:

নিধ্িশি অিু সোধ্র নিম্ননিনিত এ ধ্ র উপর ‘নিক্ষণ নবজ্ঞোিনভনত্ত ’ নবধ্েষণ
স্বোযীিতো/গণতন্ত্রঃ
i.

Breaking of unit into sub – units with number of periods.

নপনরয়ড সংিেোসহ এ

নির উপ-এ

গুনি নচনিত

রুি।

রুি –

ii.

Instructional objectives.

নিক্ষধ্ণর উধ্েিেোবিী
iii.

Properly select the ‘Teaching Aids’ and mode of their use.

ের্োের্ভোধ্ব নিক্ষণ সহোয়

প্রিীপিগুনি নিবশোচি ও তোধ্ির বেবহোর

রুি।

b. Make a ‘Pedagogical Analysis’ on anyone unit on the basis of following points –
Unitary Government/Characteristics:
3+5+2 = 10

নিধ্িশি অিু সোধ্র নিম্ননিনিত এ ধ্ র উপর ‘নিক্ষণ নবজ্ঞোিনভনত্ত
এ ধ্ নি
i.

নবধ্েষণ’

রুি –

সর োর/ভোরধ্তর সংনবযোধ্ির ববনিষ্ট্েঃ

Previous knowledge

পূ বশোনজশত জ্ঞোি
ii.

Teaching Learning Strategies

নিক্ষণ-নিিি য ৌিি
iii.

Prepare a ‘Work Sheet’

এ নি ‘ োধ্জর পোতো’ প্রস্তুত

রুি।

c. Prepare a ‘Lesson Plan’ on the basis of the following unit Political Science – State
Definition and Characteristics.
10

নিম্ননিনিত এ

নির উপর ‘পোঠ পনর ল্পিো’ প্রস্তুত

রুি (রোষ্ট্রনবজ্ঞোি) – ‘রোষ্ট্র সংজ্ঞো

ও ববনিষ্ট্ে’।
d. Prepare a ‘Lesson Plan’ on the basis of the following unit :
Political Science – Equality.

নিম্ননিনিত এ

নির উপর ‘পোঠ পনর ল্পিো’ প্রস্তুত

রুি :

(রোষ্ট্রনবজ্ঞোি) – ‘সোমে’
10

_________________

B.Ed. SEM-III Examination 2020
Course- VIIB
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Time: 2 Hours

F.M. 35

1. Answer any three of the following questions:
যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি ।

5×3=15

a) Briefly explain the importance of ICT in Sanskrit teaching.
সংস্কৃত শিক্ষণের ক্ষক্ষণে ICT এর গুরুত্ব শি সংণক্ষণে ব্যাখ্যা িরুন।

b) What is the necessity of text book review in Sanskrit language teaching?
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় োঠ্যেুস্তি ের্াণয াচনার প্রণয়াজনীয়তা শ খ্ুন।

c) Briefly describe the steps involved in Macro-teaching.
Macro teaching এর ক্রমগুশ সংণক্ষণে ব্যাখ্যা িরুন।
d) Discuss how Fair and Exhibition promoting Sanskrit teaching.
‘ক্ষম া’ এব্ং ‘প্রদিনী’
য শিভাণব্ সংস্কৃত শিক্ষে ক্ষি উন্নত িণর ব্যাখ্যা িরুন।

e) What is ‘e-book’?
‘ই-ব্ুি’ শি?

2. Answer any two of the following questions.
যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি ।

10×2=20

a) Analyse pedagogically a Sanskrit prose of Class VIII on the basis of following
points:
নীণচর শব্ষয়গুশ র শভশিণত অষ্টম ক্ষেেীর এিটি গণদযর শিক্ষাতাশত্বি শব্ণেষে িরুনঃ

i)

Division of unit into sub-units. ( এিণির উেএিণি শব্ভাজন)

ii)

Instructional Objectives ( শনণদযিমূ ি উণেিয )

iii)

Teaching Learning strategies. ( শিক্ষে শিখ্ণনর ক্ষিৌি )

iv)

A blue print for CRT. ( মানশভশিি অভীক্ষােণের এিটি রূেণরখ্া)

b) What is the importance of Learning design? Describe in brief the qualities of good
learning design.
শিখ্ন িাঠ্াণমার গুরুত্ব িী? সংণক্ষণে উিম শিখ্ন িাঠ্াণমার গুোব্ ী শ খ্ুন।

c) Discuss the types, importance and mode of use of teaching-learning material in
learning Sanskrit language.
সংস্কৃত ভাষার শিখ্ণন teaching learning Material এর প্রিার, গুরুত্ব এব্ং ব্যব্হাণরর
প্রো ী আণ াচনা িরুন।

d) Discuss the various components of language laboratory and its importance in
teaching Sanskrit.
ভাষা েরীক্ষাগাণরর শব্শভন্ন উোদান গুশ আণ াচনা িরুন এব্ং সংস্কৃত শিক্ষণে এর
গুরুত্ব শ খ্ুন।

