RKMSM–Childhood

Write the answers to each
Half in a separate book

and Growing Up–Course - I
01/11-15/S1

Bachelor of Education (B.Ed.) Programme 2015-17
1 Semester Examination 2015-16 (Academic Session)
st

Childhood and Growing UP
Course - I

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
(Development and its Characteristics)
1.

Answer any five questions from the following:

(a)

Write two differences between growth and development.

(b)

What is meant by child development?

(c)

What are the dimensions of poverty according to Bernstein?

(d)

What is meant by Pre-gang stage?
-গযাঙ স্তয কাকক ফকর?
What is babbling?
ফাফলরিং লক?
What are the primary sources of language development of child?
ফাচলনক লফকাকয প্রাথলভক উৎগুকরা লক লক?
What is growth monitoring in children?

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
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লশুয ফৃ লি মযাকরাচনা ফরকে (monitoring) ফরকে লক বফাঝায়?
What are the four characteristics of pre-operational stage suggested by Piaget?
প্রাক-লিয়ো স্তকযয চাযলি বফলষ্ট্য লক লক?
What is meant by ‘Telegraphic Speech’?
বিলরগ্রালপক ফাচন লক?
What is biological reaction?
বৈলফক প্রলেলিয়া কাকক ফকর?
What is Mental Substitution?
ভানলক প্রলেকল্প কাকক ফকর?
What are the stages of conventional morality as suggested by Kohlberg?
বকারফাগয প্রস্তালফে িংস্কায মু ক্ত নীলেকফাকধয স্তয গুকরা লক লক?
What is meant by socio-cultural environment?
ভাৈ – ািংস্কৃলেক লযকফ ফরকে লক বফাঝ?

P.T.O.
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(n)

What is meant by personality traits?

(o)

ফযলক্তত্তায িংরক্ষণ ফরকে লক বফাঝায়?
What are introvert and extrovert personality type?
িন্তভুযখী–ফলভুযখী ফযলক্তত্তা লক যকভ য়?

2.

Answer any six questions from the following:

(a)

Discuss in brief the different stages of child development as suggested by Hurlock?
Hurlock ফলণযে লশুয লফকাকয স্তযগুকরা িঅকরাচনা কয।
How does poverty affect growth and development of children?

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
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দালযদ্র্য লকবাকফ লশুয ফৃ লি ও লফকাকক প্রবালফে ককয?
How does deprivation affect growth and development of children?
ফঞ্চনা লকবাকফ লশুয ফৃ লি ও লফকাকক প্রবালফে ককয?
How does poor neighbourhood affect child development?
লশুয লফকাকক দু ফযর প্রলেকফী লকবাকফ প্রবালফে ককয?
Why is the adolescence called as period of storm?
বককাযকক বকন ঝড়–ঝঞ্ঝায কার ফকর?
Mention the characteristics of emotional development of early childhood.
প্রাক–ফাকরযয প্রাকক্ষালবক লফকাকয বফলষ্ট্যগুকরা লক লক?
What are the characteristics of social development of early childhood?
প্রাক–ফাকরযয াভালৈক লফকাকয বফলষ্ট্যগুকরা লক লক?
What is the educational significance of formal operation stage of development as suggested by
Piaget?
লিঁয়াকৈ ফলণযে বমৌলক্তক লিয়ো স্তকযয লক্ষাগে োৎময লক?
What are the characteristics of operational stage of development as suggested by Piaget?
লিঁয়াকৈ ফলণযে লিয়োভূ রক স্তকযয বফলষ্ট্যগুকরা লক লক?
Discuss the Post-conventional stage of moral development as suggested by Kohlberg.
বকারফাগয ফলণযে বনলেক লফকাকয প্রথাগে মযায়লি িঅকরাচনা কয।
Discuss the characteristics of pre-conventional stage of child’s moral development.
লশুয বনলেক লফকাকয প্রাক–প্রথাগে মযায়লিয বফলষ্ট্য বরখ।
Discuss on pragmatics as a component of language development.
বালা–লফকাকয উাদান লাকফ ‘প্রকয়াগ’ (Pragmatics) ম্পককয িঅকরাচনা কয।
Write a short note on ‘Schema’.
িংলক্ষপ্ত িীকা বরখ – ‘লস্কভা’।
Discuss briefly on permissive style of Parental care of child.
লশু রারন–ারকনয িনু কভাদনভূ রক িলববাফকীয় বকৌর িংকক্ষক িঅকরাচনা কয।
What ate the advantages of projective tests?
প্রকক্ষণ বকৌকরয ু লফধাগুকরা লক লক?

3.

Answer any one question from the following:

(a)

Discuss the general characteristics of growth and Development.
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(b)

Discuss different developmental characteristics of Late-childhood.

(c)

Discuss the characteristics of Physical and Social development in adolescence.

(d)
(e)

Discuss Freud’s theory of Psycho-sexual development of human individual.
–
Discuss the Psycho-social development of theory of Erikson.

(f)

Describe the factors those determine Pro-social behaviour of individuals.

(g)
(h)

Discuss the process of Self-Concept development of different age group of children.
–
Discuss the role of environment in determining individual difference.

(i)

Describe the personality theory of Eysenck.

(j)

Give a detail account of Self-report inventory as a technique of Personality measurement.
–
SECOND HALF
(Aspects of Development)

1.

Answer any five questions from the following:

(a)

What is emotional intelligence?
িঅকফগভূ রক ফুলি কাকক ফকর?
What is social instinct?
াভালৈক প্রফৃ লত্ত লক?
Define self-efficacy.

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
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িঅত্মলফশ্বাকয িংজ্ঞা লদন।
Write four components of creativity.
ৃ ৈন ক্ষভোয চাযলি উাদাকনয নাভ লরখুন।
What is I.Q.?
I.Q. ফরকে লক বফাঝায়?
What is spatial intelligence?
স্থালনক ফুলি লক?
What is the top most basic need according to Maslow?
ভাকরায ভোনু াকয কফযাচ্চ চালদা লক?
Mention two ways of creating interest in learning.
লখকনয বক্ষকে িনু যাগ ৃ লষ্ট্য দু লি উায় উকেখ করুন।
Mention two physical changes that occur to express ones emotion.
একৈকনয িঅকফগ প্রকাকয দু লি বদলক লযফেযন উকেখ করুন।

P.T.O.
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(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)

Mention four features of instincts.
প্রফৃ লত্তয চাযলি বফলষ্ট্য উকেখ করুন।
Mention four external determinants of arousing attention.
ভকনাকমাকগয চাযলি ফালযক লনধযাযক উকেখ করুন।
What is PMA by Thurston?
Thurston –
PMA লক?
What is interpersonal intelligence?
িঅন্তিঃফযলক্তক ফুলি লক?
Mention two ways of identifying creative child.
ৃ ৈনীর লশুকক নাক্ত কযায দু লি উায় উকেখ কয।
How intelligence is related with achievement?
ফুলিয াকথ াযদলযোয ম্পকয বকভন?
What do you mean by distraction?
প্রলেকযাধ ফরকে লক বফাকঝন?

2.

Answer any six questions from the following:

(a)

Write about different kinds of attention.
লফলবন্ন ধযকণয ভকনাকমাগ ম্পককয লরখুন।
Write about self-actualisation motive.
িঅত্মপ্রকাকয চালদা ম্পককয লরখুন।
Differentiate between intrinsic and extrinsic motivation.
িন্তিঃকপ্রযণা ও ফলিঃকপ্রযণায ভকধয াথযকয বরখ।
Distinguish between verbal and non-verbal tests of intelligence.
ফাচলনক ও িফাচলনক ফুলিয িবীক্ষায ভকধয াথযকয লরখুন।
What are the purposes of instincts?
প্রফৃ লত্তয উকেযগুলর লক লক?
Write of Guilford’s SOI model.
লগরকপাকডযয SOI ভকডর ম্পককয লরখুন।
Write the educational value of instinct of acquisition.
প্রফৃ লত্ত িঅয়ত্ত কযায লক্ষাগে ভূ রয ম্পককয লরখুন।
Write about the nature of creative thinking.
ৃ ৈনীর লচন্তন ম্পককয লরখুন।
What are the conditions of developing achievement motivation?
Achievement বপ্রলণা লফকাকয েযগুলর লক লক?
How attitude is different from interest?
িনু যাগ বথকক ভকনাবাকফয ভকধয াথযকয লক?
Why is attention important in education?
লক্ষালফদযায় ভকনাকমাগ – এয গুরুত্ব বকন ?
Write about dimensions of attitude.
ভকনাবাকফয ভাোগুলর ম্পককয লরখুন।
Point out the usefulness of intelligent test.
ফুলিয িবীক্ষায ফযফায বমাগযোগুলর লনকদয করুন।

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
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3.

Answer any one question from the following:

(a)

Discuss the importance of attitude in the education of children.

101
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লশুয লক্ষায বক্ষকে ভকনাবাকফয বূ লভকা িঅকরাচনা করুন।
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

What is motivation? How is motivation regulated by attribution?
বপ্রলণা লক? বপ্রলণা বকভন ককয attribution এয দ্বাযা লনয়লিে য়।
What is meant by creativity? How as a teacher can you further creativity of the children?
ৃ ৈন ক্ষভো ফরকে লক বফাকঝন? লক্ষক লাকফ িঅলন লকবাকফ ৃ ৈন ক্ষভোয লযচমযা কযকফন।
Discuss about Gardner multiple intelligence theory.
গাডযনাকযয ফহুভুখী ফুলিয েত্ত্ব ম্পককয িঅকরাচনা করুন।
How does emotional intelligence help for development of children?
লশুয লফকাক প্রাকক্ষালবক ফুলি লকবাকফ ায়ো ককয ?
Discuss about the factors that adversely affect the motivation of the learners.
লক্ষাথযীয বপ্রলণায় ফযাখযাকাযী উাদান ম্পককয িঅকরাচনা করুন।
Describe any verbal test of intelligence.
বমককান একলি বালাগে ফুলিয িবীক্ষায লফফযণ লদন।
Discuss about the conditions of attention.
ভকনাকমাকগয লনধযাযকগুলর ম্পককয িঅকরাচনা করুন।
What is achievement motivation? Discuss McClelland achievement motivation theory.
দক্ষোভূ রক বপ্রলণা লক? ভযাককেরযাকেয দক্ষোভূ রক বপ্রলণা িঅকরাচনা করুন।
Discuss the role of a teacher in bringing about changes in the attitude of the learner.
লক্ষাথযীয ভকনাবাকফয লযফেযন িঅনায বক্ষকে লক্ষককয বূ লভকা িঅকরাচনা করুন।
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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
(Education in Post-Independent India)
1.

Answer any five questions from the following:

(a)

What do you mean by right?
অধিকার বতে আপধি ধক ববাতঝি?
Define Fundamental Rights.

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
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বমৌধক অধিকাতরর ংজ্ঞা ধিি?
What is Directive Principles?
ধিতিেল মূ ক িীধে ধক?
Why are Fundamental Duties important?
বমৌধক কেেবযগুধ বকি গুরুত্বপূ র্ে?
What is the official language of India?
ভারতের রকারী ভাা ধক?
In which year Secondary Education Commission was formed? & In which year the report of this
Commission was submitted?
বকাি বছর মািযধমক ধলক্ষা কধমলি গধিে তেধছ? এবং বকাি বছর এই কধমলতির প্রধেতবিি বপল করা

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

তেধছ?
Write the full form of UEE & USE.
UEE এবং USE এর পুতরা িাম ধখুি ।
Write the name of two books of Swami Vivekananda.
স্বামী ধবতবকািতের িু ধি বইতের িাম ধখুি।
Who was the chairman of Indian University Commission of 1948-49?
১৯৪৮-৪৯ –এর ভারেীে ধবশ্বধবিযাে কধমলতির ভাপধে বক ধছতি?
What is inequality in Education?
ধলক্ষাে অাময ধক?
Mention two causes of inequality in Education?
ধলক্ষাে অাতমযর িু ধি কারর্ উতেখ করুি।
In which year Ramamurti & Janardan Committee was set up?
বকাি বছর রােমূ ধেে ও জিািেি কধমধি গধিে তেধছ?
P.T.O.
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(m)
(n)
(o)

What is Constitution?
ংধবিাি ধক?
Distinguish between Democracy & Republic.
গর্েন্ত্র ও প্রজােতন্ত্রর মতিয পার্েকয বখ।
What is ‘Positive Education’ according to Vivekananda?
ধবতবকািতের মোিু াতর ―ইধেবাচক ধলক্ষা‖ ধক?

2.

Answer any six questions from the following:

(a)

Is Fundamental Rights considered as Human Rights?

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
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বমৌধক অধিকারগুধ ধক মািধবক অধিকার ধততব ধবতবচয?
What are the objectives of the Directive Principles of the State Policy?
বিতলর িীধের ধিতিেলমূ ক িীধের উতেলযগুধ ধক ধক?
Mention the fundamental duties of the Indian Constitution.
ভারেীে ংধবিাতির বমৌধক কেেবযগুধ উতেখ কর।
What steps have been taken by the Govt. of India for the promotion of our National Language?
আমাতির জােীে ভাার উন্নেকরতি ভারে রকাতরর পিতক্ষপগুধ ধক ধক?
Discuss in brief the recommendations of Radhakrishnan Commission regarding Rural University.
ংতক্ষতপ গ্রামীর্ ধবশ্বধবিযাে ম্পতকে রািাকৃষ্ণাি কধমলতির ু পাধরল আতাচিা করুি।
What is School Complex according to Kothari Commission?
বকািারী কধমলি অিু াতর ধবিযাে বজাি ধক?
Discuss in brief, the main problems of Secondary Education in West Bengal.
পধিমবতে মািযধমক ধলক্ষাে প্রিাি মযাগুধ ংতক্ষতপ আতাচিা করুি।
Discuss in brief, Women Education of Vivekananda.
ধবতবকািতের িারীধলক্ষা ংতক্ষতপ আতাচিা করুি।
How inequality in Education eradicates? — Give your opinion.
ধকভাতব ধলক্ষাে অাময িূ র করা যাে? বোমার মোমে িাও।
What are the fundamental features of our constitution?
আমাতির ংধবিাতির বমৌধক ববধলষ্ট্যগুধ ধক ধক?
What is the relevance of our National values in the educational perspective?
ধলক্ষাতক্ষতে আমাতির জােীে মূ তযর প্রাধেকো ধক ধক?
How does culture influence education? — Discuss in the light of Vivekananda.
ধকভাতব ংস্কৃধে ধলক্ষাতক প্রভাধবে কতর? ধবতবকািতের মোিু াতর আতাচিা কর।
Write a short note on ‘Western Science & Vedanta’.
―পািােয ধবজ্ঞাি ও ববিান্ত‖ –এর উপতর একধি িীকা বখ।
Write a short note on ‘Equalisation of Educational Opportunity’.
ধলক্ষাে েধে ধবিাতির উপর একধি িীকা ধখুি।
Discuss the recommendations of Mudaliar Commission regarding aims of Education.
ধলক্ষার ক্ষয ম্পতকে মুিাধের কধমলতির ু পাধরল আতাচিা করুি।

P.T.O.

3
3.

Answer any one question from the following:

(a)

Which of the fundamental rights is in your opinion the most important right & why?
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বোমার মতে বকািধি বতচতে গুরুত্বপূ র্ে অধিকার বমৌধক অধিকারগুধর মতিয? এবং বকি?
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(h)
(i)
(j)

Distinguish between Fundamental Rights & Directive Principles.
বমৌধক অধিকার এবং ধিতিেলমূ ক িীধের মতিয পার্েকয ধিরূপর্ করুি।
Why did Vivekananda give so much importance on ‘Vocational Education’?
বৃ ধি ধলক্ষার উপর ধবতবকািে বকি খুবতবলী গুরুত্ব ধিতেধছতি?
Discuss the educational thoughts of Vivekananda.

10
10
10

ধবতবকািতের ধলক্ষামূ ক ধচন্তাভাবিা আতাচিা করুি।
Describe the recommendations of Kothari Commission of 1964-66.
10
১৯৬৪-৬৬ াতর বকািারী কধমলতির ু পাধরলগুধ বর্েিা করুি।
Discuss in brief, the features of National Policy of Education, 1986.
10
জােীে ধলক্ষািীধে ১৯৮৬র ববধলষ্ট্যগুধ ংতক্ষতপ আতাচিা করুি।
What is meant by Universalization of Elementary Education? What are the main problems of
Universalization of Elementary Education?
4+6
এধতমন্টারী ধলক্ষাে বেজিীিো বতে ধক ববাঝাে? আমাতির বিতল এধতমন্টারী ধলক্ষাে বেজিীিোর প্রিাি
মযাগুধ ধক ধক?
Discuss the courses of Inequality in Education? Suggest some Remedial measures.
ধলক্ষাে অাতমযর কারর্গুধ আতাচিা করুি। ধকছু ংতলািিমূ ক পরামলে ধিি।
Write a note on Centre-State Relationship.
বকন্দ্র–রাজয ম্পতকের উপর একধি িীকা ধখুি।
Write a note on National Value & National Integration.
জােীে মূ যতবাি এবং জােীে ংধের উপর একধি িীকা ধখুি।

5+5
10
10

SECOND HALF
(Policy Framework for Education in India)
1.

Answer any five questions from the following:

(a)

What do you mean Poverty?

(b)

What is Age-Sex Pyramid?
Age-sex ধপরাধমড কাতক বত?
What is meant by Zero or Negative Population growth?
―লূ িয‖ অর্বা ―ঋিাত্মক‖ জিংখযা বতে ধক ববাঝ?
State the meaning of Population dynamics.

(c)
(d)
(e)

25

―জিংখযার গধেলীো‖ ম্বতে বখ ।
Write the full form of the following —
(i) IRDP, (ii) NCAER, (iii) PAPs, (iv) TRYSEM, (v) NREP, (vi) RLEGP
ধিম্নধধখে abbreviation গুধর পুতরা িাম বখ (i) IRDP, (ii) NCAER, (iii) PAPs, (iv) TRYSEM, (v) NREP, (vi) RLEGP
P.T.O.
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(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

(r)
(s)
(t)
(u)

Write any two guiding principles of NCF (2005).
NCF (2005) এর িু ধি িীধে বখ।
Write two objectives of SSA (2000 AD).
বেধলক্ষা অধভযাতির িু ধি ক্ষয উতেখ কর।
Write any two objectives of RMSA.
RMSA এর িু ধি ক্ষয উতেখ কর।
What are the five areas of knowledge paradigm?
Knowledge paradigm এর পাাঁচধি বক্ষে ধক ধক?
What do you mean by UEE?
UEE বতে ধক ববাঝ?
Who was the chairman of NKC?
NKC এর ভাপধে বক ধছতি?
Write the full form of the following —
NCF, RJE, UEE, USE, SEMIS, SSA, RMSA, NKC
ধিম্নধধখে abbreviation গুধর পুতরা িাম বখ –
NCF, RJE, UEE, USE, SEMIS, SSA, RMSA, NKC
Define Educational Planning (EP).
E.P. বতে ধক ববাঝ? (ধলক্ষা পধরকল্পিার বতে ধক ববাঝ?)
What do you mean by Institutional Planning?
I.P. বতে ধক ববাঝ? (প্রাধেষ্ঠাধিক পধরকল্পিার বতে ধক ববাঝ?)
What is T.Q.M.?
T.Q.M. কাতক বত?
Mention two character of E.P.
E.P. এর িু ধি ববধলষ্ট্য বখ।
Write the full form of the following —
UGC, NAAC, NCERT, NUEPA, IASE, CTE, DIET, SCERT
ধিম্নধধখে abbreviation গুধর পুতরা িাম বখ –
UGC, NAAC, NCERT, NUEPA, IASE, CTE, DIET, SCERT
What is adult education?
বেস্ক ধলক্ষা কাতক বত?
What is open education?
মুক্ত ধলক্ষা কাতক বত?
What is mean by Distance Education?
িূ রধলক্ষা কাতক বত?
What do you mean by Dalit?
িধে বতে ধক ববাঝ?

2.

Answer any six questions from the following:

(a)

What are the causes of unemployment?

(b)

What are the causes of student unrest?
Student unrest এর কারর্গুধ ধক ধক?
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P.T.O.
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(c)

What do you mean by population explosion?

(d)

What are the reasons for rapid population growth in India?

(e)

What is the vision of RMSA-2009?
RMSA-2009 এর ক্ষযগুধ ধক ধক?
What is School Complex according to Kothari Commission?
বকািারী কধমলি অিু াতর ধবিযাে বজাি ধক?
Discuss the objectives of SSA.
বেধলক্ষা অ
What is the vision of IASE?
ISAE এর ক্ষযগুধ ধক ধক?
Write the function of the following —
(i) UGC, (ii) NAAC, (iii) NCERT, (iv) NUEPA, (v) IASE, (vi) CTE, (vii) DIET, (viii.) SCERT
ধিম্নধধখে abbreviation গুধর কাযোবী ম্পতকে বখ (i) UGC, (ii) NAAC, (iii) NCERT, (iv) NUEPA, (v) IASE, (vi) CTE, (vii) DIET, (viii.) SCERT
Write the name of three education commission which were framed specially for the improvements
of women education.
িারীধলক্ষার জিয বেধর ধেিধি ধলক্ষা কধমলতির িাম বখ। এই কধমলিগুধ িারীধলক্ষার উন্নধের জিয ধক ধক বযবস্থা

(f)
(g)
(h)
(i)

(j)

(k)
(l)
(m)
(n)
(o)

গ্রর্ কতরধছতি?
Critically discuss the development of Tribal Education in Post-independence India.
স্বািীিোর পরবেেী পযোতে উপজাধে ধলক্ষার উন্নধে ম্পতকে আতাচিা কর।
Briefly discuss the importance of Institutional Planning.
ংতক্ষতপ ধলক্ষা প্রধেষ্ঠাতির পধরকল্পিার গুরুত্ব আতাচিা কর।
Differentiate between macro planning and micro planning.
Macro এবং Micro Planning এর মতিয েুিামূ ক আতাচিা কর।
Differentiate between long term and short term planning.
িীঘেতমোধি ও স্বল্পতমোিী পধরকল্পিার েুিামূ ক আতাচিা কর।
Mention the main indications of quality education.
গুর্গে ধলক্ষার প্রিাি ধিতিেলকগুধ উতেখ কর।

3.

Answer any one question from the following:
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(a)

What is rural poverty? What are the causes of poverty in rural areas and suggest some effective
strategies for alleviating Rural Poverty?
3+7
গ্রাময িাধরদ্রো কাতক বত? গ্রাময িাধরদ্রোর কারর্গুধ ধক ধক? গ্রাময িাধরদ্রো িূ রীকরতর্র জিয ধক ধক উপযু ক্ত

(b)

পধরকল্পিা বিওো যাে বগুধ ম্পতকে আতাচিা কর।
How does poverty affect higher growth of population in India?

10

িাধরদ্রো ধকভাতব ভারতের জিংখযা বৃ ধিতে ােক ভূ ধমকা পাি কতর?
(c)

Discuss briefly the National Socio-economic goals for 2010 as mentioned in National Population
Policy (2000).
10
জােীে জিিীধে (২০০০) –বে বয জােীে আর্োমাধজক ক্ষয ধিিোধরে তেতছ — ব ম্পতকে ংতক্ষতপ বতখ ।
P.T.O.
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(d)

(e)
(f)
(g)
(h)

(i)
(j)

(k)

(l)
(m)
(n)
(o)

What are the causes of student unrest? Suggest some effective strategies to overcome these
problems.
3+7
ছাে অধস্থরোর কারর্গুধ ধক ধক? এই ছাে অধস্থরো বে করার জিয ধক ধক বযবস্থা গ্রর্ করা ে আতাচিা
কর।
Write a brief essay on RTE.
10
RTE ম্পতকে একধি ংধক্ষপ্ত প্রবে বখ।
Describe the brief history of compulsory elementary education.
10
বািযোমূ ক Elementary ধলক্ষা ম্পতকে ংতক্ষতপ আতাচিা কর।
What are the views of NKC about curriculum reforms?
পািযক্রম পুিগেিি ম্বতে NKC এর মোমে গুধ বখ ।
What are the major recommendations of Bhakta Batsalam Committee 1963 regarding Women
Education?
10
িারীধলক্ষার উন্নধের জিয ১৯৬৩ ভক্ত বােম কধমধি ধক ধক ু পাধরল কতরধছতি?
Discuss briefly about the development of adult education in the 6th plan period.
10
বেস্ক ধলক্ষার উন্নধের জিয ষ্ঠ পধরকল্পিাে গৃীে ধিান্তগুধ ংতক্ষতপ আতাচিা কর।
Discuss the types and features of distance education with special reference to Indian education
scenario.
10
িূ রধলক্ষা পিধে ও োর ববধলষ্ট্যগুধ বেেমাি ভারেীে ধলক্ষাবযবস্থার পধরতপ্রধক্ষতে আতাচিা কর।
Define educational leadership. Discuss the Nature and Characteristics of educational leadership.
3+7
ধলক্ষাে বিেৃত্বিাতির ংজ্ঞা িাও। ধলক্ষাে বিেৃত্বিাতির প্রকৃধে ও ববধলষ্ট্যগুধ আতাচিা কর।
Shows the various stypes of leadership and also compare among them.
10
ধলক্ষাে বিেৃত্বিাতির ধবধভন্ন পিধে উতেখ কতর োতির েুিামূ ক আতাচিা কর।
Shows the various styles of leadership. Discuss the Nature and also compare among them.
3+7
ধলক্ষাে েত্ত্বাবিাি বতে ধক ববাঝ? ধলক্ষাে েত্ত্বাবিাতির উতেলযগুধ আতাচিা কর।
Mention the essential qualities of supervision.
10
ধলক্ষাে েত্ত্বাবিাতির প্রতোজিীেোগুধ আতাচিা কর।
Write the function of the following —
2×5
(i) UGC, (ii) NAAC, (iii) NCERT, (iv) NUEPA, (v) IASE
ধিম্নধধখে abbreviation গুধর কাযোবী ম্পতকে বখ (i) UGC, (ii) NAAC, (iii) NCERT, (iv) NUEPA, (v) IASE
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LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM
Course - IV

ASSIGNMENT
Full Marks - 50

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.

1.

Answer any five questions from the following:

(a)

What do you mean by language?
বালা ফরতে কি বফাঝ?
Mention any two concepts of language.
বালায বম বিান দু কি ধাযণা বরখ?
What do you mean by „interpersonal function of language‟?
বালায আন্তফ্যকিি (Inter personal) কিয়া িরা ফরতে কি বফাঝ?
Mention any two objectives of Multilingual Education (MLE).

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)

25

ফহুবালা কবকিি কক্ষায (multilingual education) বম বিান দু কি উতেয বরখ।
What is the basic concept of Language Across Curriculum (LAC)?
াঠ্যিভ কফস্তৃে বালায (Language across curriculum) ভূ র ধাযণা কি?
What are „signifier‟ and „signified‟?
signifier এফং signified িাতি ফতর?
Define any two concepts of „Home Language‟.
গৃ বালায (home language) বমতিান দু কি ধাযণা কযস্ফুি িয।
What do you mean by „Standard Language‟?
আদ্ বালা ফরতে কি বফাঝ?
What is dialect?
উবালা িাতি ফতর?
What is classroom discourse?
বেণীিক্ষ (classroom) কনফন্ধ (discussion) িাতি ফতর?
What is called as „discussion‟?
আতরাচনা ফরতে কি বফাঝ?
What is questioning?
প্রশ্নিযণ কি?
What do you mean by comprehension based question?
বফাধযীক্ষণ কবকিি প্রশ্ন ফরতে কি বফাঝ?
What is open-ended question?
উন্মু ি প্রশ্ন কি?
What is experiential question?
অকবজ্ঞো কনব্য প্রশ্ন কি?
P.T.O.

2
(p)
(q)
(r)

What is multicultural classroom?
ফহু াংস্কৃকেি বেণীিক্ষ কি?
What is narrative text?
কফফৃ কে ভূ রি াঠ্ কি?
What is expository text?
ফযাখযাভূ রি াঠ্ কি?

2.

Answer any six questions from the following:

(a)

What are the major functions of language?

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

(k)

(l)
(m)
(n)
(o)
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বালায প্রধান কিয়ািরা গুকর কি কি?
What are the components of language?
বালায উাদানগুকর কি কি?
Differentiate between „Synchrony‟ and „Diachrony‟.
synchrony এফং diachroney’য ার্্িয কনণ্য় িয।
Briefly discuss about the role of teacher in multilingual classroom.
ফহু বাকলি বেণীিতক্ষ কক্ষতিয বূ কভিা ংতক্ষত আতরাচনা িয।
Indicate the differences between language and dialects.
বালা ও উবালায ভতধয ার্্িযগুকর কচকিে িয।
How can we facilitate our classroom discourse?
কিবাতফ আভযা বেণীিক্ষ কনফন্ধতি প্রস্তেয িযতে াকয?
Briefly describe oral communication of classroom language.
বেণীিতক্ষ ফযফহৃে বালায বভৌকখি বমাগাতমাতগয বক্ষত্রগুকর ংতক্ষত কফফৃ ে িয।
Why classroom discussion accepted as a tool for learning?
বেণীিতক্ষ আতরাচনা বিন কখতনয এিকি াধনী কাতফ স্বীিৃে?
Describe the importance of questioning in the classroom.
বেণীিতক্ষ প্রশ্নিযতণয গুরুত্ব আতরাচনা িয।
Frame five essential questions in language following Bloom‟s Taxonomy of educational
objectives.
ব্লুতভয taxonomy অনু াতয কক্ষায উতেতযয কনকযতখ বালায বক্ষতত্র াাঁচকি প্রতয়াজনীয় প্রশ্ন কনভ্াণ িয।
“Effective transaction of lessons in the classroom entails Teacher‟s self-questioning”. Prepare five
teacher‟s questions for critical reflection.
ংগকেূ ণ্ াঠ্দান বেণীিতক্ষ কক্ষতিয কনজ প্রশ্নিযতণয উতমাগী াাঁচকি কক্ষতিয প্রশ্ন িয মাতে কফকবন দ কদি
প্রকেপকরে।
Discuss some techniques for teachers in the multicultural classroom.
ফহুাংস্কৃকেি বেণীিতক্ষ কক্ষতিয কিছু বিৌর আতরাচনা িয।
State about Schema theory.
Schema েত্ত্ব কফফৃ ে িয।
Explain the nature of reflective text.
প্রকেপরনধভ্ী াতঠ্য প্রিৃকে ফযাখযা িয।
Explain the types of Texts.
াতঠ্য কফকবন দ রূ ফযাখযা িয।
P.T.O.
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3.

Answer any one question from the following:

(a)

Discuss the theories of language as propounded by Ferdinand De Saussure.
পাকদ্নান্দ দয যু তযয বালা ম্পতি্ েত্ত্বগুকর আতরাচনা িয।

(b)

Elucidate the contribution of Noam Chomsky as a linguist.
বালা োকত্ত্বি কাতফ বনায়াভ চভকস্কয অফদান আতরাচনা িয।

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

Delineate the power dynamics behind „home language‟ and „standard language‟.
‘গৃবালা’ ও ‘আদ্ বালা’য বছতন বম ক্ষভো চরভানো যতয়তছ োয রূতযখা বদখাও।
Describe the differences between „home language‟ and „school language‟.
‘গৃবালা’ ও ‘কফদযারয় বালা’ –য ভতধয ার্্িযগুকর আতরাচনা িয।
Critically estimate the necessities of dialects for language proficiency.
বালায বক্ষতত্র দক্ষো অজ্তন উবালায উতমাকগোগুকর ভাতরাচনা িয।
Discuss the necessities of classroom discourse for transacting curriculum.
াঠ্যিভ উস্থানায বক্ষতত্র বেণীিক্ষ কনফতন্ধয প্রতয়াজনীয়োগুকর আতরাচনা িয।
Discuss the strategies for developing the written form of language in the classroom.
বেণীিতক্ষ বালা করকখে রূতয উন দয়তনয বফকষ্ট্যগুকর আতরাচনা িয।
How can we develop the classroom discussion to facilitate the learning?
কিবাতফ আভযা বেণীিক্ষ আতরাচনাতি কখতনয জনয জেয িযতে াকয?
Discuss the role of teacher in the multilingual classroom.
ফহু বাকলি বেণীিতক্ষ কক্ষতিয বূ কভিা আতরাচনা িয।
Write down the various types of questions.
কফকবন দ যিভ প্রশ্ন ম্পতি্ ভোভে বরখ।
Differentiate the transactional and reflexive tents.
প্রকোদনধভ্ী এফং প্রকেপরনধভ্ী াতঠ্য ার্্িযগুকর বরখ।
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1.

Answer any five questions from the following:

(a)

Define the term ‗discipline‘.
‘Discipline’ এর ংজ্ঞা দাও।
What is interdisciplinary?
Interdisciplinary কাকক বক?
Why observation is essential in Science Education?
নিরীক্ষণ বা পযযকবক্ষণ নবজ্ঞাি লাখায় ককি গুরুত্বপূ ণয?
What is hypothesis?

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
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কল্পিা বা অিু মাি কাকক বক?
Why is it said that science is a social process?
নবজ্ঞাি  একনি ামানজক প্রনিয়া – ককি বা য়?
What is the difference between experiment and demonstration?
পরীক্ষা ও প্রনিপাদকির মকযে পার্যকে কখ।
What is Inner Speech?
‘Inner speech’ কাকক বক?
What is communication?
ককর্াপকর্ি কাকক বক?
What is Phonology?
ভাার ধ্বনি নবজ্ঞাি বা লব্দনবদো কাকক বক?
What do you mean by instrument in mathematics?
গনণি লাকে যন্ত্র বকি নক কবাঝ?
Learning Science in not complete with the help of mathematics. — Explain it.
গনণি ছাড়া নবজ্ঞাি নলক্ষা ম্পূ ণয য় িা – বোখো কর।
Why is it said that history of mathematics is as old as human civilization?
গনণি মািব ভেিার মকিা পুরকিা – ককি বা য়?
Define the term ―Social Studies‖.
মাজ নবদো বকি নক কবাঝ?
What is the subject matter of social science?
মাজ নবজ্ঞাকির নবয়বস্তু নক?
Why is social science often taken as a nonutility subject?
মাকঝ মাকঝ মাজ নবজ্ঞািকক অপ্রকয়াজিীয় নবয় ককি বা য়?
P.T.O.
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2.

Answer any six questions from the following:

(a)

What are the different characteristics of disciplines?
‘Discipline’ এর প্রযাি ববনলষ্ট্েগুন কখ।
Mention how different subjects have been merged in the discipline of education.
নলক্ষা নবজ্ঞাকি নবনভন্ন নবয়গুন নকভাকব একনিি কয়কছ উকেখ কর।
Explain in brief history of development of disciplines.
‘Discipline’ এর নববিযকির ইনিা খুব ংকক্ষকপ কখ।
Elucidate the concept of nature of science.
Nature of science এর যারণা বোখো কর।
What are the steps in scientific method?
Scientific method এর নবনভন্ন যাপগুন নক নক?
What are the ways of Teaching Science in the light of characteristics of science?
নবজ্ঞাকির ববনলকষ্ট্ের পনরকপ্রনক্ষকি নবজ্ঞাি নলক্ষার উপায়গুন নক নক?
Explain the role of language in children‘s intellectual development.
নলশুর বুনির নবকাকল ভাার ভূ নমকা বোখো কর।
Explain the 3 language formula in India.
ভারিবকয 3 language formula বোখো কর।
Write a short history of mathematics in India.

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
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ভারকি গনণকির ইনিা কখ।
Should mathematics be taught as a compulsory school subject? Give your reasons.
গনণিকক নবদোয় পাঠ্েিকম একনি অনিপ্রকয়াজিীয় নবয় নাকব নলক্ষাদাকির কারণ নক?
Why is mathematics important in daily life?
প্রািেনক জীবকি গনণি খুবই প্রকয়াজিীয় ককি?
Write a short note on Language as a Medium of Communication.
ভাা ককর্াপকর্কির মাযেম – এ নবকয় একনি প্রবন্ধ কখ।
Discuss the suggestions given by NCF (2005) in the context of social science as a school subject.
মাজ নবজ্ঞাি নবদোকয়র পাকঠ্ের পনরকপ্রনক্ষকি NCF(2005) এ নক নক নিকদযল কদওয়া কয়কছ – বোখো কর।
Explain in brief the philosophy of Social Science.
মাজ নবজ্ঞাকির দলযি বোখো কর।
Discuss the aims and objectives of Social Science.
মাজ নবজ্ঞাকির ক্ষে ও উকেলে বোখো কর।

3.

Answer any one question from the following:

(a)

Analyse the content of challenges to implement paradigm shift in Education.

(b)

নলক্ষানবজ্ঞাকি প্রনিকযানগিামূ ক নবয়বস্তু যািুরূপ বা লব্দরূপ পনরবিযকি নক নক ভূ নমকা গঠ্ি ককর বোখো কর।
―Education as interdisciplinary and multidisciplinary field of study‖. Why? — Discuss.

(c)
(d)
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‗‘Education as interdisciplinary and multidisciplinary field of study’’ ককি? বোখো কর।
Discuss with the help of a flow chart the steps in scientific investigation.
ববজ্ঞানিক আনবষ্কাকরর নবনভন্ন যাপগুনকক প্রবামাি িানকার াাকযে বোখো কর।
Describe socio-cultural perspective of science education.
নবজ্ঞাি নলক্ষাকক ামানজক ংস্কৃনির পনরকপ্রনক্ষকি বোখো কর।
P.T.O.
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(e)

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

‗Language is not only a medium of communication.‘ — Give a holistic perspective of language
and justify in Education.
‘ভাা শুযু ককর্াপকর্কির মাযেম িয়’- ভাার ানবযক কপ্রক্ষাপি আকাচিা ককরা এবং নলক্ষায় িার িাৎপযয উকেখ
কর।
Write a brief note on the aims and objectives of teaching language in present day India.
বিযমাি ভারিবকয ভাা নবদোর ক্ষে ও উকেকলের উপর ংনক্ষপ্ত প্রবন্ধ কখ।
Discuss the place of mathematics on School Curriculum.
নবদোয় পাঠ্েিকম গনণকির অবস্থাি বোখো কর।
Discuss the relationship of mathematics with other School subject.
নবদোকয়র নবনভন্ন নবকয়র কে গনণকির ম্পকয বোখো কর।
Discuss the place and relevance of Social Science in School curriculum.
নবদোয় পাঠ্েিকম মাজ নবজ্ঞাকির অবস্থাি ও গ্রণকযাগেিা বোখো কর।
Critically evaluate the role of NCF (2005) in teaching learning Social Science Education.
মাজ নবজ্ঞাি নলক্ষার নলখকির কক্ষকি NCF(2005) এর ভূ নমকা নক বোখো কর।

