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Learning and Teaching 
Course - III 

ASSIGNMENT 

Full Marks - 100                                                                                                                                          Weightage of marks: 30% 
The figures in the margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own languages as far as practicable. 

 

FIRST HALF 

(Learning) 

 

1. Answer any five questions from the following:                                                         25 

 

(a)  What do you mean by Learning? 

 শিখন বলতে কী ববোঝ ? 

(b) What is Schema? 

 শিমো কতক বতল? 
(c) Write down four characteristics of Long term memory? 

 দীঘঘস্থোয়ী সৃ্মশের চোরশি ববশিষ্ট্য বলখ। 
(d) What is acquired motivation? 

 অশধগে বেষণো কী? 
(e) What do you mean by collaborative learning? 

 ব ৌথ শিখন বলতে কী ববোঝ? 

(f) Who are called exceptional children? 

 বযশেক্রমী শিশু কোতদর বলো হয়? 

(g) What are the teacher related factors in learning? 

 শিখতন শিক্ষক সম্পশকঘে উোদোনগুশল বলখ। 
(h) What is transfer of learning

শিখন সঞ্চোলন কোতক বতল? 
(i) What is conditioning

অনুবেঘন কী? 
(j) What do you mean by cognition

েজ্ঞো বলতে কী ববোঝ? 
(k) What is triadic reciprocality

শিমুখী শবশনময় নীশেশি কী? 
(l) Give a definition of assimilation.  

আত্তীকরতণর সংজ্ঞো দোও। 

(m) Write the name of the founder of Gestalt theory. 

 বগস্টোল্ট মেবোতদর েবক্তোতদর নোম গুশল বলখ।  
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(n) What is maladjustment? 

 অসংগশে কী?  

(o) What is educational guidance? 

 শিক্ষোগে শনতদঘিনো কোতক বতল? 
      

2. Answer any six questions from the following:                                                         56 

 

(a)  Write down the differences between Learning & Maturation. 

 শিখন ও শরণমতনর োথঘকয বলখ। 

(b) Briefly describes the factors associated with remembering. 

 স্মরণ েশক্রয়োর সোতথ সম্পশকঘে শবশিন্ন উোদোনগুশলতক সংতক্ষত বণঘনো দোও।  
(c) Explain the nature of motivation. 

 বেষণোর েকৃশেগুশল আতলোচনো কর।  

(d) Briefly describe about the organization process of co-operative learning. 

 সহত োশগেোমূলক শিখতনর সংগঠন েশক্রয়োশি সংতক্ষত আতলোচনো কর।   

(e) Write down the characteristics of peer tutoring. 

 সহোঠী কেৃঘক শিখতনর ববশিষ্ট্যগুশল বলখ।  

(f) Discuss the role of School in preserving the mental health of the learners. 

 শিক্ষোথঘীর মোনশসক স্বোস্থয সংরক্ষতণ শবদযোলতয়র িূশমকো আতলোচনো কর।  

(g) Discuss the secondary laws of Thorndike. 

 থণঘডোইতকর বগৌণ সুিগুশল আতলোচনো কর।  

(h) Discuss in brief the process of acquiring experience.  

 অশিজ্ঞেো অর্ঘতনর েশক্রয়োশি সংতক্ষত আতলোচনো কর।  

(i) Mention the characteristics of conditioning. 

 অনুবেঘতনর ববশিষ্ট্যগুশল উতেখ কর ।  

(j) Discuss about the stages of Social Cognitive learning Process. 

 সোমোশর্ক জ্ঞোনমূলক শিখন েশক্রয়োর স্তরগুশল আতলোচনো কর।  

(k) Mention the causes of principle of whole in Gestalt Theory. 

 বগস্টোল্টবোতদ সমগ্রেোর কোরণগুশল উতেখ কর।  

(l) Explain the nature of transfer of learning. 

 শিখন সঞ্চোলতনর েকৃশে বযোখযো কর।  

(m) Discuss about the theory of generalization in transfer of learning. 

 শিখন সঞ্চোলতনর সোমোনযীকরণ েত্ত্বশি আতলোচনো কর।  

(n) Briefly discuss about the social perspective of guidance. 

 শনতদঘিনোর সোমোশর্ক দৃশষ্ট্িঙ্গী সম্পতকঘ সংতক্ষত আতলোচনো কর।  

(o) Write down the characteristics of gifted children. 

 উন্নে বুশিসম্পন্ন শিশুতদর ববশিষ্ট্যগুশল বলখ।   

 

3. Answer any one question from the following:                                 101 

 

(a) Explain Information Processing Model with suitable diagram. 
 

 েথয েশক্রয়োকরণ মতডলশি েতয়োর্নীয় ডোয়োগ্রোতমর সোতথ আতলোচনো কর।   
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(b) Briefly discuss about the various types of learning. 

 শিখতনর শবশিন্ন েকোর গুশলতক সংতক্ষত আতলোচনো কর।  

(c) Discuss the role of teacher with respect to the various factors associated with learning. 

 শিখতন েিোব শবস্তোরকোরী উোদোনসমূতহর বক্ষতি শিক্ষতকর িূশমকো আতলোচনো কর।  

(d) Discuss Social constructivist approach of Vygotsky. 

 িোইগিশির সোমোশর্ক শনশমঘশেবোতদর েত্ত্বশি আতলোচনো কর।  

(e) Explain Discovery Learning Theory of Bruner. 

 ব্রুনোতরর আশবষ্কোরমূলক শিখনেত্ত্বশিতক বযোখযো কর।  

(f) Describe the application of Gestalt theory in education. 

 শিক্ষোতক্ষতি বগস্টোল্ট েতত্ত্বর েতয়োগ বণঘনো কর।  

(g) Briefly discuss different types of transfer of learning. 

 শিখন সঞ্চোলতনর শবশিন্ন েকোরগুশল সংতক্ষত আতলোচনো কর।  

(h) Describe Operant conditioning theory of Skinner with an experiment. 

 শিনোতরর সশক্রয় অনুবেঘনবোদ একশি রীক্ষোর সোহোত য বণঘনো কর।  

(i) Discuss the importance of co-curricular activities. 

 সহোঠক্রশমক কো ঘোবলীর গুরুত্ব আতলোচনো কর।  

(j) Discuss the causes and characteristics of Dyslexia. 

 ঠনগে অক্ষমেোর কোরণ ও ববশিষ্ট্যগুশল আতলোচনো কর।    
 

SECOND HALF 

(Teaching for Learning) 

 

            Answer any five questions from the following:                                                                                                                                                                                                        25 

 

(a)  Whatis meant by teaching? 

 শিক্ষণ বলতে শক ববোঝোয়? 

(b) Why teaching is called an art? 

 শিক্ষণতক কলো বলো হয় বকন? 

(c) How does a teacher become a facilitator? 

 একর্ন শিক্ষক শকিোতব সহোয়েোকোরী হতয় উঠতে োতরন? 

(d) What is the difference between teaching model and lesson plan? 

 শিক্ষণ মতডল এবং োঠশরকল্পনোর মতধয োথঘকয শক? 
(e) What is formation of concept? 

 ধোরণো গঠন কী? 
(f) What are the advantages of cocept attainment model? 

কনতসপ্ট অযোতিনতমন্ট মতডতলর সুশবধোগুতলো কী কী? 

(g) What is meant by teaching task? 

শিক্ষণ কো ঘ বলতে কী ববোঝোয়? 
(h) What are the variables of teaching task? 

শিক্ষণ কোত ঘর চলক গুশলর নোম শলখুন। 
(i) What is mean by phase of teaching? 

শিক্ষতণর  ঘোয় বলতে শক ববোতঝন? 
(j) What is social constructivism? 

 সমোর্ শনিঘর শনশমঘশেবোদ কী?                                                                          P.T.O 
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(k)  Write the meaning of ‘Play’. 

 ‘বখলো’র অথঘ শলখুন। 
(l) What is called as frame in programmed instructions? 

 বেোগ্রোম শনতদঘিনোয় বেম কোতক বতল? 

(m) Write two advantages of micro-teaching. 

 অণু শিক্ষতণর দুশি সুশবধো শলখুন। 
(o) What is an interaction matrix in teaching behaviour? 

শিক্ষণ আচরতণ শমথশিয়ো মযোশিক্স কোতক বতল?   
(p) What is illustration as teaching skill? 

শিক্ষণ দক্ষেো শহসোতব বযোখযোকরণ কী? 
 

 
 

 

 
 

   

2.  Answer any six questions from the following:                                                         56 

 

(a)  What are the characteristics of teaching? 

 শিক্ষতণর ববশিষ্ট্যবলী কী কী? 
(b) Discuss the factors of teaching related to students. 

 শিক্ষোথঘী সম্পশকঘে শিক্ষতণর উোদোনগুতলো বযোখযো করুন। 

(c) What are thecharacteristics of training?  

 েশিক্ষতণর ববশিষ্ট্যগুতলো শক শক? 
(d) Discuss the functions of teaching model. 

 শিক্ষণ মতডতলর কো ঘোবলী উতেখ করুন। 

(e) Briefly discuss the components of teaching model. 

 শিক্ষণ মতডতলর উোদোনগুতলো সংতক্ষত উতেখকরুন। 
(f) Discuss the principle of reaction and social system of Inquiry training model. 

 ইনতকোয়োশর বিশনং মতডতলর েশেশক্রয়ো নীশে ও সোমোশর্ক শরতবি েন্ত্র বযোখযো করুন। 

(g) Describe the diagnostic functions of teaching.  

 শিক্ষতণর শনধঘোরণ মূলক কোর্ আতলোচনো করুন। 
(h) Describe the evaluation function of teaching. 

 শিক্ষতণর মূলযোয়নশিশত্তক কো ঘোবলী আতলোচনো করুন। 
(i) Discuss the roles of different variables in teaching. 

 শিক্ষতণ শবশিন্ন চলকগুতলোর িূশমকো উতেখ করুন। 

(j) How would you organize co-operative teaching? 

 সহত োশগেোমূলক শিক্ষণ শকিোতব সংগশঠে করতবন? 
(k) Discuss the the characteristics of group discrusion.  

দলগে আতলোচনোর ববশিষ্ট্যগুতলো আতলোচনো করুন।  
(l) Mention the advantages and disadvantages of seminar. 

বসশমনোর িশের সুশবধো ও অসুশবধোগুতলো উতেখ করুন।  
(m) Illustrate the concept of ‘Micro-teaching cycle’. 

‘অণু শিক্ষণ চক্র’ – ধোরণোশি বযোখযো করুন। 
(o)  Discuss the importent features of skill of using teaching aids. 

শিতক্ষোকরণ বযবহোর দক্ষেোর গুরুত্বূণঘ ববশিষ্ট্যগুতলো আতলোচনো করুন। 
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3. Answer any one question from the following:                                 101 

 

(a) Discuss the maximums of good teaching. 

সুশিক্ষতণর নীশেসমূহ আতলোচনো করুন।  
(b) Discuss the role of teacher in effective teaching. 

কো ঘকোরী শিক্ষতণ শিক্ষতকর িূশমকো আতলোচনো করুন। 
(c) Discuss in detail the concept attainment model of teaching with example. 

উদোহরণসহ শিক্ষতণর কনতসপ্ট অযোতিনতমন্ট মতডল আতলোচনো করুন। 
(d) Discuss in detail the advanced organiger model of teaching with suitable example. 

উ ুক্ত উদোহরণসহ অশগ্রম সংগঠক মতডল আতলোচনো করুন। 
(e) Discuss in detail the pre and interactive phase of teaching. 

 ‘শিক্ষতণর েোক -কো ঘকর স্তর’ এবং ‘শমতথোশিয়ো স্তর’ শবসৃ্তে আতলোচনো করুন। 

(f) Describe the essential characteristics of effective teaching. 

কো ঘকরী শিক্ষতণর ববশিষ্ট্যগুতলো বযোখযো করুন। 
(g) Discuss different levels of teaching. 

 শিক্ষণ শরশস্থশের শবশিন্ন স্তরগুতলো আতলোচনো করুন। 

(h) Discuss the baisc principles of programme learning. 

বেোগ্রোম শিক্ষতণর বমৌশলক নীশেগুতলো আতলোচনো করুন। 
(i) Discuss different phase of micro-teaching. 

অণু শিক্ষতণর শবশিন্ন স্তর বো  ঘোয়গুতলো আতলোচনো করুন। 
(j) Meantion the observation process and advantages of FIACS. 

 FIACS এর  ঘতবক্ষণ েশক্রয়ো ও সুশবধো উতেখ করুন। 

 
  
 



                                       RKMSM– Pedagogy of School Subject Part-I–Course – VII-(A) 
         01/06-16/S2                                                             

  

Bachelor of Education (B.Ed.) Programme 2015-17 

2
nd

 Semester Examination 2015-16 (Academic Session) 

 

Pedagogy of School Subject Part-I  

Pedagogy of Language Teaching 
Course – VII-(A) 

ASSIGNMENT 

Full Marks - 50                                                                                                                                             Weightage of marks: 30% 
The figures in the margin indicate full marks.  

Students are to answer Bengali/English/Sanskrit portion as per their specified language subject.  

Candidates are required to give their answers in their own languages as far as practicable. 

Bengali 

 

১. যয য োননো োাঁচটট  প্রনের উত্তর টদন                                                                                     ২×৫ 
 . ভোো  োন  বন? 
খ. উভোো  োন  বন? 
গ. টিমবনের যেনে মোতৃভোো ট ? 
ঘ. মোতৃভোো টলেনণর এ টট দেতোর টরচয় দোও। 
ঙ. মোতৃভোো টলেনণর  টট নীটত আনছ? 
চ. মোতৃভোো টলেনণর দ্ধটতগুট ট  ট ? 
ছ. ভোোগত দেতো  টট? 
জ. োঠ  ত র নমর য়? 
ঝ. োঠ টর ল্পনো  োন  বন? 
ঞ. বোাংো ভোো ও োটতয টলেোদোননর যেনে প্রনয়োজনীয় টলেণ য ৌল  টট? 
ট.  তগুট টবনয় ঠননর উনেলয টনটমিত য়? 
ঠ.  টবতো োঠদোননর দ্ধটতগুট ট  ট ? 
ড. দ্রুতঠন ট ? 
ঢ. বোনোন ভুনর দুটট  োরন যখ। 
ণ. োরদটলিতোর অভীেো  োন  বন? 
 
২. যয য োননো ছয়টট  প্রনের উত্তর টদন                                                                                     ৫×৬ 
 . মোতৃভোোর গুরুত্বগুট াংনেন আনোচনো  র। 
খ. মোতৃভোো টলেনণর দৃটিভটে ও দ্ধটতর োথি য ট  ট ? 
গ. ভোো টলেোর উনেলযগুট ট  ট ? 
ঘ. টলেণ-টলখন উোদোন টননব চোটি ও ছটবর বযবোনরর উনযোটগতো াংনেন আনোচনো  র। 
ঙ. ধোরণো োঠ  োন  বন? 
চ. টলখন ন লো বো োঠটর ল্পনোর জনয ট  ট  দর োর? 
ছ. বোাংো বযো রণ টলেোদোননর দ্ধটত াংনেন  আনোচনো  র। 
জ. টলেণ মনডনর উোদোনগুট াংনেন আনোচনো  র।                                                     P.T.O. 



 2 

 
ঝ. টলেোতোটি  টবনেনণর স্তরগুট ট  ট ? 
ঞ. ভোো টলেোয় োরদটলিতোর অভীেো গুরুত্ব ট  ট ? 
ট. ঠন দেতো ট ভোনব বোড়োননো যোয়? 
ঠ. মযো টনরুণ দ্ধটত  োন  বন াংনেন যখ।   
ড. োঠযুস্ত   োন  বন? 
ঢ. ৃজনধমিী টখন  োন  বন? 
ণ. নোটযোয়ণ  োন  বন? 
  
৩. যয য োননো এ টট  প্রনের উত্তর টদন                                                                                    ১০×১ 
 . টিমবনে মোধযটম  টবদযোনয়র োঠক্রনম মোতৃভোোর অবস্থোন ও গুরুত্ব আনোচনো  র।  
খ. মোতৃভোোর উদ্ভনবর ইটতো আনোচনো  র। 
গ. টখন দেতো অজিননর প্রনয়োজনীয়তো আনোচনো  র। 
ঘ. বোাংো ভোো ও োটতয অনুলীনন রব ও নীরব োনঠর তুনোমূ  উনযোটগতো আনোচনো  র। 
ঙ. আদলি োনঠর ববটলিযগুট উনেখ  র।  
চ. টলেণ প্রটক্রয়োর প্রে রনণর উনযোটগতো আনোচনো  র। 
ছ. বোনোন ভু াংনলোধননর  নয় টট দ্ধটত আনোচনো  র। 
জ. বোাংো ভোো টলেোয় মূযোয়ন ও টরমোনর োথি য আনোচনো  র।  
ঝ. োরদটলিতোর অভীেো  য় ধরননর ও ট  ট ? 
ঞ. টবদযোয় টে ো প্র োনলর উনেলযগুট আনোচনো  র। 
 

English 

1. Answer any five questions from the following:                                                                                                                                                                                           25 

i. What is language? 

ii. What is dialect? 

iii. Mention any two principles of constructing a language. 

iv. What are the learning resources? 

v. Mention any two strategies for language teaching. 

vi. What is first language and why it is ‘first’? 

vii. Why English is called as a second language? 

viii. What is third language? 

ix. Mention any two general aims of teaching English. 

x. What are receptive skills? 

xi. What are productive skills? 

xii. What is learner-cantered model? 

xiii. What is language laboratory? 

xiv. Briefly explain the roles of teachers in school debating society?                                                  

xv. What are the objectives of teaching poetry?                                                                                          P.T.O.                                                             
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2. Answer any six questions from the following:                                                                                                   56 

i. Briefly discuss the relation between language and dialect. 

ii. Difference between Method and Approach. 

iii. What are the procedures of teaching prose/poetry/grammar? 

iv. Why achievement test is necessary for students’ language assessment? 

v. What are the functions of teaching resources like charts and pictures in language? 

vi. Discuss various teaching strategies for language? 

vii. What are the different parts of pedagogical analysis? 

viii. What are the key-concepts of Grammar-Translation method? 

ix. Describe general aims of teaching grammar? 

x. What is the importance of teaching grammar? 

xi. Explain the procedures for developing speaking skill? 

xii. What are interactive instructions? 

xiii. Mention the objectives of teaching English at the secondary stage? 

xiv. Why previous knowledge of learners is essential for better understanding? 

xv. Explain the theories in association with linguistics? 

3. Answer any one question from the following:                                                 101 

1. Explain the theories of language in association with linguistics? 

2. Discuss about the elementary concepts of evaluation and measurement in language. 

3. What are the areas of language test? 

4. Discuss about learning resources in language teaching. 

5. Discuss about the various parts in pedagogical analysis. 

6. Discuss about the procedures for developing writing-skill. 

7. What are the instructional objectives in terms of behavioural aspect? 

8. Discuss about the importance of English/Bengali in secondary school curriculum in West Bengal. 

9. Discuss about the principles for constructing a language test. 

10. What is the creative writing? Why this type of learning is called ‘creative’? 

Sanskrit 

1.     Answer any five questions from the following:                                                                                                                                                                                                                                                                  25 

(i) Mention any two general aims of teaching Sanskrit. 

(ii) Mention two characteristics of psychological method in relation to Sanskrit Teaching. 

(iii) Mention the source of learner-centered model in relation to Sanskrit teaching- learning. 

(iv) Name any four methods of teaching Sanskrit comprehension in a classroom. 

(v) What would be the basic strategies for development of writing skill in Sanskrit language? 

(vi) What are interactive instructions in Sanskrit teaching-learning process? 

(vii) Mention two utilities of previous knowledge of learners for better understanding. 

P.T.O.. 



 4 

 

2. Answer any six questions from the following:                                                                                 56 

 

(i) Mention any five merits of the direct method of teaching Sanskrit.  

(ii) Spelling mistakes can change the meaning of what we want to express. Justify this with three 

examples and show how with the knowledge of Sanskrit, we can overcome them? 

(iii) What should be the components of a good achievement test in relation to Sanskrit teaching? 

(iv) Explain the procedures for developing speaking skill in Sanskrit language.  

(v) Answer with five examples how audio-visual aids help a teacher to make the lesson real. 

(vi) How far the translation method helps a Sanskrit teacher to teach Sanskrit prose lesson? 

(vii) Mention the origin of present Sanskrit language from linguists’ view point. 

(viii) Mention five utilities of a Sanskrit language laboratory concerning language development of the 

pupils. 

 

3. Answer in your own language within 300 words.                                                              101= 10 

                  

i. What is the aim of teaching Sanskrit grammar? What should be the proper method of teaching 

Sanskrit grammar in the lower secondary (VII & VIII) classes?                                      4+6=10 

Or 

ii. ‘Sanskrit is the mother of other modern Indian languages.’- Establish this comment with suitable 

examples comparing with any one contemporary language.                                                     10                                                                             

Or 

iii. As a Sanskrit teacher how will you encourage your students as a group towards wall magazine 

publication and how will you promote creative writing through this process?    

                                                                                  7+3=10 

 

 

-------------------------- 
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1. Answer any five questions from the following:                                                                                                                                                                                        25 

 

a. Define social science. 
ক. মাজবিজ্ঞাননর ংজ্ঞা বদন। 
b. State two important aims of social science teaching. 
খ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর দুবট গুরুত্বূণণ ক্ষয িযক্ত করুন।  
c. Mention two objects of social science teaching. 
গ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর দুবট উনেলয উনেখ করুন।  
d. Mention two principles of framing the social science curriculum. 
ঘ. মাজবিজ্ঞান াঠক্রম রচনার দুবট নীবত উনেখ করুন।  
e. Write two values of social science Teaching. 

ঙ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর দুবট মূনযর কথা বখুন। 
f. Mention two discipline subject of social science. 

চ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর দুবট বিয় উনেখ করুন। 
g. What do you mean by innovations in social science Teaching? 

ছ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর উদ্ভািন িনত তুবম বক বিাঝ? 
h. Mention two merits of lecture method in social science Teaching. 

জ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণ িকৃ্ততা ্ধতবতর দুবট গুণ উনেখ করুন। 
i. Write two demerits of Heuristic method in social science Teaching. 
ঝ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণ আবিষ্কার ্ধতবতর দুবট বদা বখুন। 
j. What is CAI insocial science Teaching?  
ঞ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণ CAI বক? 
k. What is values of regional method in social science Teaching? 

ট. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণ আঞ্চবক ্ধতবতর মূয বক? 
l. Mention two qualities of a good social science text book. 

ঠ. একবট মাজবিজ্ঞান াঠযুস্তনকর দুবট গুণািী উনেখ করুন।  
P.T.O. 
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m. Mention two significance of Teaching aids in social science Teaching. 
ড. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর বলক্ষা উকরননর দুবট গুরুত্ব উনেখ করুন। 
n. Write two qualities of a good social science teacher. 
ঢ. একজন ভানা মাজবিজ্ঞান বলক্ষনকর দুবট গুণািী বখুন। 
o. What is formation of summative evaluation in social science education? 
ণ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষায় ‘Formative’ িা ‘Summative’ বক? 
 
2. Answer any six questions from the following:                                                         56 

 
a. Discuss the objectives of social science Teaching. 
ক. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর উনেলযগুব আনাচনা করুন। 
b. Write a short note on inter-relationship of various brancher of social science. 

খ. মাজবিজ্ঞাননর বিবভন্ন লাখার মনধয ম্পনকণর উর একবট টীকা বখুন।  
c. Discuss the differant values of social science Teaching. 
গ. মাজ বিজ্ঞান বলক্ষনণর বিবভন্ন মূযনিাধ উনেখ করুন।  
d. What is the values of interactive method of social science Teaching. 

ঘ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণ ‘Interactive’ ্ধতবতর মূযনিাধ বক? 
e. What is the significance of CAI insocial science Teaching. 

ঙ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণ CAI এর গুরুত্ব বক? 
f. Discuss in brief demostration-observation method in social science Teaching. 
চ. ংনক্ষন মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণ প্রদলণন যণনিক্ষণ ্ধতবত আনাচনা করুন।  
g. Write a short note on planning and organization of social science laboratory. 

ছ. মাজবিজ্ঞান িীক্ষণাগানরর বরকল্পনা এিং িযিস্থানার উর একবট টীকা বখুন। 
h. Mention the different types of teaching aids insocial science Teaching. 

জ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর বিবভন্ন প্রকার বলক্ষা উকরণ উনেখ করুন। 
i. How would you improvised of teaching aids in social science Teaching. 

ঝ. আবন বকভানি মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর বলক্ষা উকরণনক Improvised করনিন? 
j. Write a short note on professional growth of social science teacher. 

ঞ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষনণর বলাগত উন্নয়ননর উর একবট বছাট টীকা বখুন। 
k. How would you manage the evaluation programme in social science education. 
ট. মাজবিজ্ঞান বলক্ষায় আবন বকভানি মূযায়ন কমণূচী বরচানা করনিন? 
l. Write a shorte note on Evaluation Devices in social science education. 

ঠ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষায় Evaluation Devices-এর উর একবট বছাট টীকা বখুন। 
m. What are the differente betwen the continuous & comprehensive evaluation in social  science 

education. 

ড. মাজবিজ্ঞান বলক্ষায় Continuous & comprehensive মূযায়ননর মনধয াথণকয বক? 
P.T.O. 
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n. Is there any relation betwen the diagnoshie test & achivement test in social science education. 
ঢ. মাজবিজ্ঞান বলক্ষায় বনণণায়ক এিং ারদবলণতার অভীক্ষার মনধয বকান ম্পকণ আনছ বক? 
 
o. Write a short note on contruction of assessment tools like achivement test. 

ণ. ারদবলণতায় অভীক্ষার মত Assessment toll গঠননর উর একবট বছাট টীকা বখুন। 
 
3. Answer any one question from the following:                                                                                 101 

 

a. Discuss the genaral principles of framing social science curriculum. 
ক. মাজবিজ্ঞান াঠক্রনমর রচনায় াধারণ নীবতগুব আনাচনা করুন।  
b. Define National Integrity. Discuss in brief. The incullation of National integrity through social science 

Teaching. 

খ. জাতীয় ংবতর ংজ্ঞা বদন। ংনক্ষন মাজ বিজ্ঞান বলক্ষনণর দ্বারা জাতীয় ংবতর বরচানা আনাচনা করুন।  
c. What is Heuristic method insocial science Teaching? Mention the merits and demerits of Heuristic 

method in social science Teaching? 

গ. মাজ বিজ্ঞান বলক্ষনণ আবিষ্কার ্ধতবত বক? মাজ বিজ্ঞান বলক্ষনণ আবিষ্কার ্ধতবতর গুণাগুণ উনেখ করুন।  
d. Discuss the project method in social science Teaching. 
ঘ. মাজ বিজ্ঞান বলক্ষনণ প্রকল্প ্ধতবত আনাচনা কর। 
e. What is learning Resources? Discuss in brief the importance of learning Resources in social science 

Teaching. 

ঙ. বলখন ম্পদ বক? ংনক্ষন মাজ বিজ্ঞান বলক্ষনণ বলখন ম্পনদর গুরুত্ব আনাচনা করুন।  
f. Write the essential criteria of a social science text Book. 
চ. একবট ভানা মাজ বিজ্ঞান াঠযুস্তনকর অিলম্ভািী বিবলষ্ট্যগুব বখুন।  
g. How a social science teacher show design a social science classroom? 
ছ. বকভানি একজন মাজ বিজ্ঞাননর বলক্ষক, মাজ বিজ্ঞাননর বেণীকক্ষনক নক া করনিন? 
h. Discuss the qualities of a good social science teacher. 
জ. একজন ভানা মাজ বিজ্ঞান বলক্ষনকর গুণািী আনাচনা করুন।  
i. What is Evaluation? What is the importance of evaluation devices in social science education. 
ঝ. মূযায়ন বক? মাজ বিজ্ঞান মূযায়নন ‘Evaluation Devices’-এর গুরুত্ব বক? 
j. Do you agree that copetency based evaluation is very essential for social science education? Disscuss. 

ঞ. আবন বক একমত বয, বক্রয়তাবভব ক মূযায়ন  খুি জরুরী মাজ বিজ্ঞান বলক্ষার জনয? আনাচনা করুন। 
---------------------------- 
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1. Answer any five questions from the following:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25                                      

 

a. Write two objectives of teaching science. 
বিজ্ঞান বিক্ষণের দুবি উণেিয বিিৃত কর। 
b. What do you mean by scientific attitude? 

বিজ্ঞানবিবিক মণনািাি িলণত বক বিাঝায়? 
c. Explain in brief any two role of Physical science / Life science for development of modern   Indian 

society. 
িততমান িারতীয় সমাণের উন্নয়ণন বিৌত বিজ্ঞান/েীিন-বিজ্ঞান এর বে বকান দুবি িূবমকা সংণক্ষণ উণেখ কর। 
d. Write down the two objectives of science curriculum. 

বিজ্ঞান াঠক্রণম দুবি উণেিয বিিৃত কর।  
e. What do you mean by ‘transfer value’ of a science subject? 
বিজ্ঞান বিষণয়র ‘স্থানান্তর মূলয’ িলণত বক বিাঝায়? 
f. Mention the limitation of problem solving method. 

 সমসযা সমাধান দ্ধবতর সীমািদ্ধতাগুবল বিিৃত কর। 
g. Mention any two role of student in case of ‘Heuristic method of teaching’. 
 ‘বহউবরসবিক’ দ্ধবতর বিক্ষণে বিক্ষার্তীর দুবি িূবমকা বিিৃত কর।  
h. Mention any two objectives of ‘Demoustration method of teaching’. 
 প্রবতাদন দ্ধবতর বিক্ষণের দুবি উণেিয বলখুন।  
i. Which method of teaching is more appopriate in case of ‘Remedial teaching’? 
 বরবমবিয়াল বিক্ষণে বকান বিক্ষে দ্ধবত অবধক উেুক্ত? 
j. Mention the steps of ‘CAI’ method of teaching. 
CAI দ্ধবতর বিক্ষণের ধাগুবল উণেখ কর। 
k. Write the role of science laboratory in learning science. 
 বিজ্ঞান বিক্ষায় রীক্ষাগাণরর গুরুত্ব বলখুন।  
l. Which precantions you will follow for working in physical science laboratory? 

  বিৌত বিজ্ঞান রীক্ষাগাণর রীক্ষা বনরীক্ষা সম্পাদণনর েনয বক বক সািধানতা অিলম্বন করণিন? 
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m. What is the importance of learning Resource? 

 বিখন সম্পণদর গুরুত্ব বক? 
n. Write four characteristics of improvised teaching Aids. 

 তাৎক্ষবনক উদ্ভাবিত বিক্ষে প্রদীণনর াারবি ৈিবি্য বলখ। 
o. Write down the two professional qualites of science teacher. 
 বিজ্ঞান বিক্ষণকর দুবি িৃবিগত বোগযতা বলখ। 
 

2. Answer any six questions from the following:                                                                                                       56 

a. Describe the qualites of teacher in respect of science subject in secondary level. 
 মাধযবমক স্তণর বিজ্ঞান বিষণয়র বিক্ষণকর গুোিলী বিিৃত কর। 
b. Indicate the methods of teacher’s self-evaluation. 
 বিক্ষণকর আত্মমূলযায়ণনর দ্ধবতগুবল উণেখ কর।  
c. What is the need and importance of Text-Book. 

 াঠযুস্তণকর প্রণয়ােনীয়তা ও গুরুত্ব বক? 
d. Write in brief the utility of Teaching Aids. 
 বিক্ষে প্রদীণনর উণোগীতাগুবল সংণক্ষণ উণেখ কর।  
e. Write the importance of model as Teaching Aid. 
বিক্ষে প্রদীন বহণসণি মণিণলর গুরুত্ব বলখুন।  
f. Describe in brief the characteristics of improvised Teaching Aids. 
 তাৎক্ষবেক উদ্ভাবিত বিক্ষে প্রদীণনর ৈিবি্যগুবল সংণক্ষণ িেতনা কর। 
g. How will you organise a physical science laboratory as a physical science teacher? 
  বিৌত বিজ্ঞাণনর বিক্ষক বহসাণি বকিাণি বিৌত বিজ্ঞান রীক্ষাগার সংগবঠত করণি? 
h. Draw a blue print of a good science laboratory. 
 িাণলা বিজ্ঞাণনর রীক্ষাগাণরর বরখাবাত্র বিিৃত কর। 
i. Describe the development of a low cost teaching aids. 
 স্বল্প খরণার একবি বিখন উকরে ৈতবরর দ্ধবত বিিৃত কর।  
j. Describe the factors on which science teaching methodology depends? 

 বে সমস্ত িণততর উরবিজ্ঞান বিক্ষে দ্ধবত বনিতর কণর বসগুবল িযাখযা কর। 
k. Explain the merits and demerits of lecture method. 

 িকৃ্ততা দ্ধবতর সুবিধা ও অসুবিধাগুবল িযাখযা কর।  
l. Describe the main features of project method. 
 প্রকল্প দ্ধবতর মূল ৈিবি্যগুবল বিিৃত কর। 
m. How does demostration method differ from laboratory method? 
 রীক্ষাগার দ্ধবত বর্ণক প্রবতাদন দ্ধবতণক বকিাণি ার্তকয বনরূে করা োয়? 
n. Discuss the factors of scientific aptitude and attitude. 
 বিজ্ঞানবিবিক প্রিেতার এিং মণনািাণির িততগুবল আণলাানা কর। 

P.T.O. 



 3 

 
o. What is the difference between aims and objectives in science learning? 

 বিজ্ঞান বিখণের লক্ষয ও উণেণিযর মণধয ার্তকয বক? 
 

3.   Answer any one question from the following:                                           101 

a. Discuss the aims and objectives of science education. Classify the objectives of teaching physical 

science.  
বিজ্ঞান বিক্ষার লক্ষয ও উণেিযগুবল িযাখযা কর। বিৌত বিজ্ঞান বিক্ষণের উণেিযগুবলর বেেীবিিাগ কর। 
b. What do you mean by values of science education? Explain in brief the various values of science 

teaching. 

 বিজ্ঞান বিক্ষণের মূলযণিাধ িলণত বক বিাঝায়? বিজ্ঞান বিক্ষণের বিবিন্ন মূলযণিাধ সংণক্ষণ িযাখযা কর। 
c. Discuss some innovations in science teaching. 
 বিজ্ঞান বিক্ষণে কণয়কবি উদ্ভািনী ন্থা আণলাানা কর। 
d. Write the main features of project method. compare it with Demonstration method of teaching. Among 

these two methods which one you prefer for class room teaching and why? 

প্রকল্প দ্ধবতর মূল ৈিবি্যগুবল বলখ। এই দ্ধবতর সাণর্ প্রবতাদন দ্ধবতর বিক্ষণের তুলনা কর। এই দ্ধবত দুবির মণধয 
বকানবি বতামার ছণের এিং বকন? 
e. What do you mean by ‘CAI’ method? Discuss the use of ‘CAI’ method in teaching science at 

secondary level? What are the demerits of CAI method? 

CAI দ্ধবত িলণত বক বিাঝায়? মাধযবমক স্তণর CAI দ্ধবতণত বিজ্ঞান বিক্ষে বকিাণি ঘণি তা আণলাানা কর। CAI দ্ধবতর 
অসুবিধাগুবল বক বক?  
f. Discuss the professional qualities of science teacher. Indicate the suggestions for the improvement of 

physical science teacher in Education. 

বিজ্ঞান বিক্ষণকর িৃবিগত বোগযতা িেতনা কর। বিৌত-বিজ্ঞান বিক্ষণকর উন্নবতর েনয কণয়কবি সুাবরস উণেখ কর। 
g. Write short note on 

 বছাি প্রিন্ধ বলখ – 
 i. Process of development of low cost teaching aids 

কম খরণা বিক্ষে প্রদীণনর বনমতাে দ্ধবত।  
 ii. Features of a student having right scientific temper. 

ছাণত্রর সবঠক Scientific Temperament-এর উকরে। 
h. What do you mean by ‘Programmed Instruction’? Explain the merits and demerits of programmed 

instruction. 
 বপ্রাগ্রাম বিবিক াঠদান িলণত বক বিাঝায়? বপ্রাগ্রাম বিবিক াঠদাণনর সুবিধা ও অসুবিধাগুবল আণলাানা কর। 
i. State the merits and demerits of Demonstration method of teaching? How does Demonstration method 

differ from laboratory method? 

 প্রবতাদন দ্ধবতর বিক্ষণকর সুবিধা ও অসুবিধাগুবল বলখ। রীক্ষাগার দ্ধবত বর্ণক প্রবতাদন দ্ধবতণক বকিাণি ার্তকয 
বনরূে করণি? 
j. Describe the logical and psychological appoaches of science curriculum development. 
 বিজ্ঞান াঠক্রম ৈতবরর বেৌবক্তক ও মনস্তাবিক ধারাগুবল িেতনা কর।  

----------------------------- 
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1. Answer any five questions from the following:                                                         25 

 

i. Write two values of learning mathematics. 

গণিত ণক্ষণিয দুণি ভূণরেয কথা ণরখুন। 
ii. Write two aims of teaching mathematics at secondary stage. 

গণিত ণক্ষণিয দুণি রক্ষে ণরখুন। 
iii. What is the axidmatic nature of mathematics? 

   গণিণতয স্বতঃণদ্ধভূরক প্রকৃণত ণক? 
iv. Mention two disadvantages of analytic method of teaching mathematics. 

গণিত ণক্ষণি ণফণেলিী দ্ধণতয দুণি ুণফধা উণেখ করুন। 
v. What is correlation of mathematics? 

গণিণত নুফন্ধ ণক? 
vi. Give two contribution of Aryabhatta in mathematics. 

গণিণত অমযবণেয দুণি ফদান ণদন। 
vii. Write two characteristics of mathematics text book. 

গণিত াঠ্েফআ-এয দুণি বফণষ্ট্ে ণরখুন। 
viii. What is ‘maths phobia’? 
গণিত বীণি ণক? 
ix. Write two natures of slow learning in mathematics. 
গণিণত ধীযগণত ণক্ষাথযীয দুণি প্রকৃণত ণরখুন। 
x. When do you use formative type of evaluation in mathematics? 

গণিণত কখন পযভোণিব ধযণিয ভূরোয়ন ফেফায কযণফন? 
xi. What are merits of mathematics laboratory? 

গণিণত যীক্ষাগাণযয ুণফধা ণক? 
xii. Give two environmental influence in learning mathematics. 

গণিত ণক্ষণি ণযণফণয দুণি বূণভকা ণদন। 
xiii. What type of quality will a mathematics teacher belong? 

একজন গণিত ণক্ষক ণক ধযণনয গুি ফন কযণফন? 
xiv. What principles do you follow in construction of test item in mathematics? 

গণিণত বীক্ষাদ বতণয কযায ক্ষক্ষণে ণক ধযণনয নীণত নুযি কযণফন? 
xv. What is the utility of ‘Maths club’? 

গণিত ক্লাণফয উকাণযতা ণক?                                                                             P.T.O. 
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2. Answer any six questions from the following:                                                         56 

 

i. What is the scope of mathematics in modern life? 

অধুণনক জীফণন গণিণতয ণযণধ ণক? 
ii. How is mathematics correlated with other school subjects? 

গণিণতয াণথ সু্করাঠ্ে নে ণফলণয়য নুফন্ধ ক্ষকভন? 
iii. Discuss the use of computer in teaching mathematics? 

গণিত ণক্ষি কণিউিাণয ফেফায িণকয অণরাচনা করুন। 
iv. What principles do you follow in construction of mathematics curriculum? 

গণিণত াঠ্ক্রভ যচনায ক্ষক্ষণে ণক নীণত নুযি কযণফন? 
v. Discuss with example problem solving method in teaching mathematics.  

গণিত ণক্ষণি ভো ভাধান দ্ধণত উদাযি ণমাণগ অণরাচনা করুন। 
vi. Explain the qualities of an effective mathematics teacher. 

কামযকযী গণিত ণক্ষণকয গুিাফরী ফোখো করুন। 
vii. Explain the use of Blackboard in teaching mathematics. 

গণিত ণক্ষণি ব্ল্োকণফাণডযয ফেফায ফোখো করুন। 
viii. what are the main causes of backwardness in mathematic?  

গণিণত নগ্রযতায কাযিগুণর ণক ণক? 
ix. How do you maintain CCE in mathematics teaching? 

গণিত ণক্ষণি ণকবাণফ CCE যক্ষা কযণফন? 
x. What is the importance of text-book in teaching learning mathematics? 

গণিত ণক্ষি ণখণন াঠ্েফআ-এয গুরুত্ব ণক? 
xi. Suggest a list of important materials and equipments for mathematics laboratory. 

গণিত যীক্ষাগাণযয গুরুত্বূিয ণজণনে এফং মন্ত্রাণতয একণি তাণরকা ণনধযাযি করুন। 
xii. Explain the importance of evaluation in mathematics teaching. 

গণিত ণক্ষণি ভূরোয়ণনয গুরুত্ব ফোখো করুন। 
xiii. What is the importance of pedagogical analysis in mathematics? 

গণিণত ণক্ষাতাণিক ণফণেলণিয গুরুত্ব ণক? 
xiv. Why knowing of ‘History of mathematics’ in essential to a mathematics teacher? 

একজন গণিত ণক্ষণকয গণিণতয আণতা জানায প্রণয়াজন ক্ষকন? 
xv. What are the aims of teaching mathematics at Higher Secondary stage’?  

উচ্চভাধেণভক স্তণয গণিত ণক্ষণিয রক্ষেগুণর ণক ণক? 
 

3. Answer any one question from the following:                                        101 

 

i. Discuss Piaget’s contribution on teaching learning of mathematics. 

গণিত ণক্ষি ণখণন ণয়াাঁণজয ফদান অণরাচনা করুন। 
ii. Discuss the correlation of mathematics among its various branches. 

গণিণত ণফণবন্ন াখায াণথ নুফন্ধ অণরাচনা করুন। 
iii. Discuss with suitable example the analytic and synthetic methods of teaching mathematics. 

গণিত ণক্ষণি ণফণেলিী ও ংণেলিী দ্ধণত দুণি উদাযি ণমাণগ ফিযনা করুন।  
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iv. Justify the need of mathematicslaboratory for effective teaching of mathematics. 

গণিত ণক্ষণি গণিণতয যীক্ষাগাণযয প্রণয়াজনীয়তায াথযকতা ণফচায করুন। 
v. How for the teaching aids help teaching learning process of mathematics? 

গণিত ণক্ষণি ণক্ষাপ্রণদি ক্ষকভনবাণফ ায়তা কণয? 
vi. How will you organize enrichment programme for the gifted students in mathematics. 
গণিণত উন্নত ণক্ষাথযীণদয জনে ণক ধযণনয ভৃদ্ধারী কামযাফরীয অণয়াজন কযণফন? 
vii. Analysis pedagogically on “mensuration on circle” maintaining 

  a. context analysis of the topic 

b. Instructional objects in behavioral terms. 

c. Teaching strategic of the content.                                                      2+4+4 
ফৃণিয ণযণভণতয উয ণনণচয ণফলয়গুণরয উয ণক্ষাতাণিক ণফণেলি করুন – 

             a. ণফলয়ফস্তুয ণফণেলি।  
b. অচযণিয ণযণণক্ষণত ণক্ষাভূরক ণনণদযনা।  
c. ণফলয়ফস্তুয ণক্ষি ক্ষকৌর।  

viii. Discuss about different teaching of evolution in teaching mathematics. 

গণিত ণক্ষণি ণফণবন্ন ধযণনয ভূরোয়ন ক্ষকৌর িণকয অণরাচনা করুন।  
ix. Prepare a lesson plan on any topic from algebra of class xi. 

ক্লা-IX এয ফীজগণিণতয ক্ষম ক্ষকান ণফলণয়য উয একণি াঠ্ ণযকল্পনায যচনা করুন। 
x. How the knowledge of principles of selection of curriculum in helpful to the mathematics   

teachers? 

াঠ্ক্রণভয ণফলয়ফস্তু ণনধযাযণিয নীণত ণকবাণফ গণিত ণক্ষকণক ায়তা কণয?  
-------------------------- 
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i)  Answer any five questions from the following:                                                                                                                                                                     25 

1. What are the epistemological bases of Education? 
১. শক্ষায জ্ঞানতত্ত্বীয় শবশিগুশর শি শি? 
2. What is the etymological meaning of the term ‘Curriculum’? 
২. াঠক্রমভয ফূূৎশিগত অথথ শি? 
3. Write four examples of co-curricular activities. 
৩. াঠক্রশভি িামথাফরীয চাযশি উদাযণ দাও। 
4. What is holistic curriculum? 
৪. াঠক্রভ িামি ফমর? 
5. What is hidden curriculum? 
৫. গগান/রুক্কাশয়ত াঠক্রভ শি? 
6. What is integrated curriculum? 

৬. ুংত াঠক্রভ িামি ফমর? 
7. Name the famous western educationist and his book which was translated into Bengali by 

Vivekananda. 

৭. গিান শিভী শক্ষাশফমদয গিান ফইশি স্বাভীজী ফাংরায় অনুফাদ িমযশিমরন? 
8. What is ‘learning to be’ as directed by Swamiji? 
৮. স্বাভীজী শনমদথশত ‘শখমনয উমেূ ময় ওঠা’ ফরমত শি গফাঝায়? 
9. What do you mean by education for self-reliance? 
৯. আস্থাূণথ শনবথযতায শক্ষা ফরমত শি গফাঝায়? 
10. ‘Knowledge exists in the mind’ – narrate the meaning. 
১০. ‘ভমনয ভমধূ জ্ঞান যময়মি’ – এই উশিশি ফণথনা িয। 
11. Who composed ‘Eastern religion and Western Thoughts’? 
১১. ‘প্রাচূ ধভথ এফং ািাতূ শচন্তা’ গ্রন্থশি গি যচনা িমযশিমরন? 
12. Who and when founded ‘Laboratory school’? 
১২. গি িমফ রূাফমযিশয সু্কর স্থান িমযশিমরন? 
13. What is considered as the school of constitution and why? 
১৩. িামি এফং গিন ংশফধামনয আত্মা ফরা য়?                                                               P.T.O. 
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14. Who are considered as socially disadvantaged groups? 

১৪. িামদয াভাশজি অনগ্রয গগাষ্ঠী ফমর শফমফচনা িযা য়? 
15. What are the four pillars of Education? 
১৫. শক্ষায চাযশি স্তম্ভ শি শি? 
16. Define education. What are the types of education? 
১৬. শক্ষায ংজ্ঞা দাও। শক্ষায প্রিাযমবদগুশর শি শি? 
17. What are the determinates of curriculum development? 
১৭. াঠক্রভ উন্নয়মনয শনধথাযণগুশর শি শি? 
18. What is stage specific curriculum? Mention different stages. 
১৮. স্তযশবশিি াঠক্রভ িামি ফমর? এয শবশি স্তযগুশর উমেখ িয। 
19. What is RTE? When RTE started functioning? 

১৯. RTE শি? িমফ গথমি RTE Act িামথিযী য়? 
20. What is sustainable development of education? 
২০. শক্ষায শনযফশিন্ন উন্নয়ন ফরমত শি গফাঝায়? 
 
ii) Answer any six questions from the following:                                                                      56 

 

 

1. Distinguish between knowledge and skill. 
১. জ্ঞান ও দক্ষতায স্বতন্ত্রতা ফা শফশষ্টতা উমেখ িয। 
2. Mention the relation between teaching and training. 
২. শক্ষিতা এফং প্রশক্ষমণয ্পরিথ শনণথয় িয। 
3. What is the relation between knowledge and information? 
৩. জ্ঞান ও তমথূয ভমধূ ্পরিথ শি? 
4. What is the significance of Philosophy in Education? 
৪. শক্ষাশফজ্ঞামন দথমনয তাৎমথ শি? 
5. What are the flaws according to Vivekananda in the present system of education? 

৫. শফমফিানমেয ভতানুাময প্রচশরত শক্ষাফূফস্থায ত্রুশিগুশর শি শি? 
6. Why did Vivekananda give so much importance on ‘technical education’? 
৬. গিন শফমফিানে প্রমুশিশফদূামি এত গুরুত্ব শদময়মিন? 
7. What is the nature of ‘Mass-education’ in the light of Vivekananda? 
৭. শফমফিানমেয দৃশষ্টমত গণশক্ষায প্রিৃশত শনণথয় িয। 
8. Discuss the integral approach to education as explained by Aurobindo? 
৮. অযশফমেয ভতানুাময শক্ষায ংশতভূরি দৃশষ্টবশি ফূখূা িয। 
9. What is the importance of moral and religious education as directed by Aurobindo? 
৯. অযশফমেয শনমদথানুাময ননশতি এফং ধভথীয় শক্ষায গুরুত্ব শি? 

P.T.O. 
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10. Nature the role of teacher in Education as designed by Aurobindo. 

১০. অযশফমেয দৃশষ্টবশি অনুাযী শক্ষামক্ষমে শক্ষমিয বূশভিা ফণথনা িয। 
11. Mention Gandhiji’s aims of education. 
১১. গান্ধীশজয শক্ষাদথমনয রক্ষূগুশর উমেখ িয। 
12. What is ‘NaiTalim’? Why it is called ‘new way of life? 
১২. নঈতাশরভ শি? গিন এশিমি জীফমনয নতুন থ ফরা য়? 
13. “Education must look to the whole man” –S. Radhakrishnan. Explain this statement. 
১৩. ‚শক্ষায রক্ষূ ওয়া উশচত ূণথ ভানুল নতশয িযা‛ – যাধািৃষ্ণমনয এই উশিশি ফূাখূা িয। 
14. Discuss the constitutional goal for Indian education. 
১৪. বাযতীয় শক্ষায াংশফধাশনি রক্ষূগুশর ফূাখূা িয। 
15. Explain the conceptual frame work of nationalism and secularism in respective of their inter-

relationship with education. 

১৫. ‘শক্ষা’য ামথ ্পরমিথয গপ্রক্ষামি জাতীয়তাফাদ এফং ধভথশনযমক্ষফাদ ফূাখূা িয। 
16. How education helps for sustainable development? 

১৬. শিবামফ শক্ষা শনযফশিন্ন উন্নয়মন ায়তা িময? 
17. What are the socio-economic aims of education? 
১৭. শক্ষায আথথ-াভাশজি রক্ষূগুশর শি শি? 
18. What is the role of home, school and community as the agencies of education. 
১৮. শক্ষায প্রশতশনশধত্বিাযী প্রশতষ্ঠান শামফ গৃ, শফদূারয় ও াভাশজি ম্প্রদাময়য বূশভিা শি? 
19. Distinguish between reason and belief in education. 
১৯. শক্ষা শফজ্ঞামন মুশি ও শফশ্বাময স্বতন্ত্রতা উমেখ িয। 
20. How multiculturalism acts as social issue in Indian education system? 
২০. বাযতীয় শক্ষা ফূফস্থায় ফহু-ংসৃ্কশতফাদ ফা শভশ্র-ংসৃ্কশত এিশি াভাশজি শফলয় শামফ শিবামফ িাজ িময? 
 
iii) Answer any one question from the following:                                                            101 

 

1. Discuss the educational thoughts and practices of Vivekananda with special emphasis on aim of 

education, curriculum, method of teaching and role of teachers. 

১. শক্ষায রক্ষূ, াঠক্রভ, শক্ষণ দ্ধশত এফং শক্ষমিয বূশভিায উয গুরুত্ব আমযা িময শফমফিানমেয শক্ষাশচন্তা ও  
   তায প্রাময়াশগি শদি শফমেলণ িয। 
2. Critically estimate the features of educational thoughts of John Dewey. 
২. জন শিউই’য শক্ষা দথমনয নফশষ্টূগুশর শফদ মথামরাচনা িয। 
3. As the sociological base of education identify the constitutional goal of Indian education. 
৩. শক্ষায ভাজতাশত্ত্বি শবশি শামফ বাযতীয় শক্ষায াংশফধাশনি রক্ষূ শচশিত িয। 
4. How globalization as social issue influences sustainable development of education.  
৪. শক্ষায শনযফশিন্ন উন্নয়মন াভাশজি শফলয় শামফ শফশ্বায়ন শিবামফ প্রবাফ গপমরমি? 

P.T.O. 
 



 4 

 
5. As the scope of education how education stands for generation, conservation and transmission of 

knowledge. 

৫. শক্ষায শযশধ শফনূাম যফতথী প্রজমেয িামি মথামথ ংযক্ষমণ এফং জ্ঞামনয গপ্রযমণ শক্ষাশফজ্ঞামনয অফস্থান ফা  
বূশভিা শি?  
6. Mention the role of the agencies of formal, non-formal, in-formal education. 
৬. প্রচশরত, অপ্রচশরত এফং শফশধফশবূথত শক্ষায প্রশতশনশধত্বিাযী প্রশতষ্ঠানগুশরয বূশভিা উমেখ িয। 
7. What policy has been taken by Govt. of India for elimination of gender inequality in education? 
৭. শক্ষামক্ষমে নাযী-ুরুল নফলভূ দূযীিযমণ বাযত যিায গিান নীশত গ্রন িমযমি? 
8. What theories are prominent for curriculum development? 

৮. াঠক্রভ উন্নয়মন গিান গিান তত্ত্বগুশর শফমল তাৎমথূণথ?  
9. As the hierarchy of curriculum or state specific narrate the nature of pre-primary, primary, secondary 

and Higher Secondary Education. 

৯. স্তযশফনূা াঠক্রমভয শফলয় শামফ প্রাক্  প্রাথশভি, প্রাথশভি, ভাধূশভি এফং উচ্চভাধূশভি শক্ষায াঠক্রমভয প্রিৃশত  
   শফনূা িয। 
10. Discuss the four pillars of education, according to Delor’s commission report. 

১০. গিরয িশভমনয শযমািথ অনুাময শক্ষায চাযশি স্তমম্ভয ফণথনা দাও। 
11. Explain Rabindranath Tagore’s concept of Education. 
১১. যফীন্দ্রনাথ ঠািুমযয শক্ষাশচন্তা ফূাখূা িয।  
12. What are the aims of education in pragmatism? Mention the contribution of Dewey. 

১২. শিউই’য অফদামনয উমেখ প্রময়াগফাদী শক্ষায রক্ষূগুশর ফণথনা িয। 
13. State the relation between curriculum and educational objectives. 
১৩. াঠক্রমভয ামথ শক্ষায উমেূভূময ্পরিথ শফমেলণ িয।  
14. Discuss the characteristics of a good curriculum. 
১৪. এিশি আদথ াঠক্রমভয নফশষ্টূগুশর মথামরাচনা িয।  
15. What are curriculum reforms? In this respective mention the relevance of National curriculum. 

১৫. াঠক্রভ ংস্কায িামি ফমর? এ প্রমি জাতীয় াঠক্রভ িাঠামভায প্রাশিিতা উমেখ িয। 
 

----------------------------- 
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FIRST HALF 

(Assessment of the Learning Process) 

 

1. Answer any five questions from the following:                                                         25 

 

(a)  What do you meanby Messurement in Education? 

 শিক্ষায় শিমা বলতে কী ববাতঝন? 

(b) What do you mean byEvaluationinEducation? 

শিক্ষায় মূলযায়ন বলতে কী ববাতঝন? 
(c) Write two differences between Evaluation andMeasurement? 

 মূলযায়ন  শিমাতি দুশি ার্থকয শলখুন। 
(d) What do you mean byformative Evaluation? 

 গঠনমূলক মূলযায়ন বলতে কী ববাতঝন? 
(e) What do you mean bysummative evalution? 

 সংকলনধমথী মূলযায়ন বলতে কী ববাতঝন? 

(f) What do you mean byNorm referenced test? 

অদিথমান শিশিক িীক্ষা বলতে কী ববাতঝন?  
(g) What is mean by Psychological test? 

 মতনাববজ্ঞাশনক িীক্ষা কাতক বতল? 
(h)       Write down four names of aptitude test. 

 চািশি প্রবণোি িীক্ষাি নাম শলখুন। 
(i)       What is diagnostic test? 

শনণথায়কধমথী িীক্ষা বলতে শক ববাঝ? 
(j) What are the measures of central tendency? 

 িাশিশবজ্ঞান বকন্দ্রীয় প্রবণো শিমাতি দ্ধশেগুশল শক শক? 
(k) Writetwo advantage of mean. 

 গড় বযবহাতিি দুশি সুশবধা শলখুন। 
(l) Write the uses of standard deviation. 
 শবষমো শিমাতি বযবহািগুশল শলখুন। 

(m) What do you mean by problem learner. 

 সমসযামূলক শিক্ষার্থী বলতে কী ববাঝায়? 

 

 

 
 

(n) What is ‘Dyslexia’? 

 শিসতলশিয়া কী?                                                                                     P.T.O. 
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(o)  Who is gifted learner? 

 প্রশেিাবান শিক্ষার্থী কাতদি বলা হয়? 

     

2. Answer any six questions from the following:                                                         56 

 

(a)  Illustratethe objectives of Education. 

মূলযায়তনি উতেিযগুশল শলখুন।  
(b) Explain Evaluation triangle. 

 ‘মূলযায়ন শিিূজ বযাখযা’ করুন। 
(c) Write the importance of test. 

 িীক্ষাি গুরুত্ব সম্বতে শলখুন। 

(d) Write down the examples of different types of objective test items. 

 শবশিন্ন প্রকাি ননবযশিক িীক্ষা তদি উদাহিণ শদন।  

(e) Explain usuability of a test. 

 িীক্ষাি বযবহার্থো বণথনা করুন। 

(f) What are the advantages of interview? 

 সাক্ষাৎকাতিি সুশবধাগুশল বণথনা করুন। 

(g) What are the characteristics of an achievement test? 

 ািদশিথোয় িীক্ষাি নবশিষ্ট্যগুশল শলখুন। 

(h) Define prognostic test. 

 ূবথািাষ সূচক িীক্ষা শববৃে করুন। 

(i)        Discuss any one method for measurement of aptitude. 

 প্রবণো শিমাতি একশি দ্ধশে বণথনা করুন। 
(j) Calculate the median of the following scores. 

 শনম্নশলশখে বিািগুশলি শমশিয়ান শনণথয় করুন। 
 20, 10, 12, 15, 25, 18, 14, 35, 40, 38 
(k) Discuss the application of the measures of central tendency. 

 বকন্দ্রীয় প্রবণোি শিমাতি বকৌিলগুশলি প্রতয়াগ বণথনা করুন। 

(l) Compute the standard Deviation of the following set of scores. 

 শনম্নশলশখে শিসংখযানগুশলি সমযক চুযশে শনণথয় করুন। 
 5, 8, 10, 7, 12, 16 

(m) Discuss the general characteristics of problem learners. 

 সমসযামূলক শিক্ষার্থীতদি সাধািণ নবশিষ্ট্য বণথনা করুন। 

(n) Discuss the several methods of identification of gifted learners. 

 প্রশেিাবান শিশুতদি সণািকিতণি শবশিন্ন দ্ধশেগুশল বণথনা করুন।  

(o)  Mention the symptoms for identification of visual impairment.  

 দৃশষ্ট্ প্রশেবেকো শচশিেকিতণি লক্ষণগুশল উতেখ করুন। 

  
3. Answer any one question from the following:                                 101 

 

(a) Discuss briefly the steps of Evaluation. 

 মূলযায়তনি ধাসমূহ শববৃে করুন।   
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(b) Statethe nature and purpose of Evaluation. 

 মূলযায়তনি প্রকৃশে  উতেিয বযাখযা করুন।  
(c) Explain the different methods of determining reliability. 

 শনিথিতর্াগযো শনণথতয়ি দ্ধশেগুশল অতলাচনা করুন। 

(d) Discuss the principle of construction of objective test. 

 ননবযশিক িীক্ষা গঠতনি নীশে বণথনা করুন। 

 (e) Explain Torrance test of creative thinking. 

 িতিতেি সৃজনী শচন্তন িীক্ষা বণথনা করুন। 

(f) Explainany one projective test. 

 বর্ বকাতনা একশি প্রতক্ষণমূলক িীক্ষা বণথনা করুন। 

(g) Discuss the need for statistics in Evaluation. 

 শিক্ষা বক্ষতি িাশিশবজ্ঞাতন প্রতয়াজনীয়ো বণথনা করুন। 

h) Draw an ogive of the following distribution and from the graph calculatei)percentile Rank of the 

score 32 and ii) The value of P70 
 প্রদি বন্টন বর্তক একশি জাআি ঙ্কন করুন।   
 ঐ বলখ বর্তক 32 বিাতিি িোংি ি যাঙ্ক  p70 মান শনণথয় করুন।  

 

(i) Discuss life skill training. 

 জীবন প্রণালীি দক্ষোি প্রশিক্ষণ বণথনা করুন।   
(j) Discuss the several methods for identification of problem learners. 

 সমসযামূলক শিক্ষার্থীতদি সণািকিতণি দ্ধশেগুশল অতলাচনা করুন। 

 

SECOND HALF 

(Assessment of the Learning System) 

 

1.            Answer any five questions from the following:                                                                                      25 

 

(a)  What type of at special rooms are required in a school? 

শবদযালতয় শক ধিতণি শবতিষ কক্ষ প্রতয়াজন হতয় র্াতক? 
(b) What do you mean by the “Infrastructural facilities at school”? 

‚শবদযালতয়ি শিকাঠাতমাগে সুতর্াগ-সুশবধা‛ – বলতে েুশম শক ববাঝ? 
(c) Give an idea about class library. 

বেণী গ্রন্থাগাতিি একশি ধািণা দা।  
(d) Who are the non-teaching staffs at the school? 

শবদযালতয়ি শিক্ষক কমথচািী বক বা কাহািা?  
(e) Write the variety of teaching staff at the school. 

শবদযালতয়ি শিক্ষক নবশচিয বা প্রকাি উতেখ করুন।  
(f) Who are the special needs children? 

 কাহািা শবতিষ চাশহদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী? 

(g) How many members are there in teacher council? 

শিক্ষক শিষতদ কেজন সদসয র্াতকন?                                                               P.T.O. 
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(h)  What are the components of mother teacher association in a school? 

শবদযালতয় মাো শিক্ষক সতেি উাদানগুশল শক শক?  
(i) Write two functions of parent-teacher association. 

শো-মাো শিক্ষক সতেি দুশি কাজ শলখুন। 
(j) Write two functions of finance committee of school. 

শবদযালতয়ি অশর্থক সশমশেি দুশি কাজ শলখুন।  
(k)  Mention two importance of ‘Mid-day meal’. 

‘শি-প্রহশিক অহাি’-এি দুশি গুরুত্ব উতেখ করুন। 

(l) Write two positive sides at health programme in school. 

শবদযালতয় স্বাস্থ্য সুিক্ষা কার্থক্রতমি দুশি আশেবাচক শদক শলখুন। 
(m) What do you mean by community based activity? 

সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠীশিশিক কার্থাবলী বলতে েুশম শক ববাঝ? 
(n) What is community support? 

সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠীি সমর্থন শক? 
(o) Mention two examples of community based activity by a school. 

শবদযালতয়ি সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠীশিশিক কার্থাবলীি দুশি উদাহিণ উতেখ করুন। 
 

 
 

 
 

 

   

2.  Answer any six questions from the following:                                                         56 

 

(a)  Utility of the school library. 

শবদযালতয়ি গ্রন্থাগাতিি উতর্াগীো। 
(b) Arrangements of drinking water for the school campus. 

িুল কযাম্পাতসি জনয ানীয় জতলি সুবযবস্থ্া গ্রহণ।  
(c) General principles at the school sanitation system. 

শবদযালতয়ি য়ঃপ্রণালী বযবস্থ্াি সাধািণ নীশে। 
(d) Compare between teaching staff and non-teaching staff. 

 শিক্ষক  শিক্ষক কমথচািীি মতধয েুলনা করুন। 

(e) Class teacher vs. subject teacher system.  

 বেণী-শিক্ষক বনাম শবষয়-শিক্ষক বযবস্থ্া। 
(f) Guidelines at NCTE about student-teacher Ratio. 

ছাি-শিক্ষক নুাে সম্পতকথ NCTE-এি শনতদথিাবলী। 
(g)  Special classes for the special needs children. 

শবতিষ চাশহদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীি জনয শবতিষ বেণী শিক্ষণ বযবস্থ্া। 

(h) Book bank for poor students. 

 গিীব ছািতদি জনয বুক বযাঙ্ক। 

(i) State the importance of school time table. 

শবদযালয় সময় সািণীি গুরুত্ব বলুন।  
(j) Mention the different types of student self Govt. 

 ছাি স্ব-িাশসে সিকাতিি শবশিন্ন প্রকাি উতেখ করুন। 

(k) State the significance of parent teacher association.  

শো মাো শিক্ষক সতেি োৎর্থ বলুন।  
(l) Discuss the scope of Health care programme in a school. 

শবদযালতয় স্বাস্থ্য সুিক্ষা কার্থক্রতমি সুু্তর্াগ কেিা ো অতলাচনা করুন।                                   P.T.O 
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(m) Give an idea about staff welfare service in a school. 

শবদযালতয় কমথী কলযাণ বসবা বযবস্থ্া সম্পতকথ ধািণা শদন। 
(n)  State the importance of school-community relationship 

শবদযালয়-সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠী সম্পতকথি গুরুত্ব বলুন।  
(o) In what way can school and community influence each other. 

বকান তর্ শবদযালয়  সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠী এতক তিি উি প্রিাব শবস্তাি কিতে াতি? 
(p)  Suggest the guidelines for winning community support.  

 সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠীি সমর্থন জয় কিাি শনতদথিাবলী সুাশিি করুন। 

 

3. Answer any one question from the following:                                 101 

 

(a)  State the present condition of the school libraries. What measures should be adopted to remove it? 

শবদযালয় গ্রন্থাগািগুশলি বেথমান বস্থ্া বণথনা করুন। এআ বস্থ্া দূি কিাি জনয শক বযবস্থ্া গ্রহণ কিা বর্তে াতি? 
(b) The morale at the school depends upon the healthy inter-personal relationship amongst its 

teachingnon-teaching staff. Critically discuss. 

শবদযালতয়ি ননশেক বস্থ্ান শিক্ষক শিক্ষক কমথচািীি অন্তঃ বযশিগে সুসম্পতকথি উি শনিথিিীল। - এআ 
বিতবযি সমাতলাচনা করুন। 

(c) What arrangement would you make in a Secondary school for the education at special needs 

children.  

শবতিষ চাশহদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীি শিক্ষাি জনয মাধযশমক শবদযালতয় শক বযবস্থ্া গ্রহণ কিতবন। বসআ সম্পতকথ অনাি 
শিমেশি বযি করুন।                     

(d) How student self Governance used to create democratic atmosphere for everyday school purpose? 

Write your opinion critically. 

প্রশেশদন শবদযালতয় গণোশিক শিতবি সৃশষ্ট্ি জনয শকিাতব ছাি িাশসে সিকািতক বযবহাি কিা র্ায়?  
(e) Discuss the chief functions of school managing committee in different aspects. 

শবশিন্ন বক্ষতি শবদযালয় শিচালন সশমশেি মুখয কার্থাবলী অতলাচনা করুন। 
(f) What are the various records needed in the school? How are they to be maintained? 

শবদযালতয় শক ধিতণি বিকতিথি প্রতয়াজন হয়? উি বিকিথগুশল শকিাতব িক্ষণাতবক্ষণ কিা হয়?              (4+6)  
(g) What are the various special service provided in the school for students? Briefly discuss them. 

শবদযালতয় শিক্ষার্থীতদিতক বর্ শবশিন্ন শবতিষ বসবা প্রদান কিা হয় বসগুশল শক শক? সংতক্ষত অতলাচনা করুন। 
(h) What are necessities of remedial teaching and student scholarship in a school? 

শিক্ষণ  গিীব ছাি বৃশিি প্রতয়াজনীয়ো শক?                  (5+5)  
(i) Discuss the nature and funcution of community service to be run by a school. 

শবদযালতয়ি সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠী বসবাি প্রকৃশে  শক্রয়াকলা বণথনা করুন।  
(j) How can a secondary school be developed the school community relationship? 

শকিাতব একশি মাধযশমক শবদযালয় সম্প্রদায় বা বগাষ্ঠী শবদযালতয়ি সম্পতকথি উন্নয়ন ঘিাতব?  
 

 
 
 
 


