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F.M. 35

1. Answer any three of the following questions:

5×3=15

a) What are the significances of teaching English at Secondary level in West
Bengal?
b) Elucidate the drawbacks of Grammar Translation Method in teaching English as a
Second Language.
c) Discuss the Language Acquisition Theory of Noam Chomsky.
d) What are the areas of a Language Test?
e) Why English is called a ‘link’ language?
2. Answer any two of the following questions.

10×2=20

a) What are the characteristics of the ‘Functional Communicative Approach (FCA)’?
Do you think FCA can meet the demands of the present situation? Justify your
answer.

6+4=10

b) Explain and justify the role of computer as a ‘learning resource’. Provide adequate
examples for your answer.

6+4=10

c) Briefly describe the ‘receptive’ and ‘productive’ skills of a language. Explain the
procedures for developing ‘speaking’ skill in English for a second language
learner.

4+6=10

d) What do you understand by ‘First’, ‘Second’ and ‘Third’ language? Do you think
‘dialect’ is different from language? Justify your opinion.

6+4=10
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F.M. 35

১। নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোচিো নিিটি প্রচশ্নর উত্তর নিি।

5 x 3 = 15

ক) ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্কে
থ লিখুন।
খ) বাাংিা ভাষা লিক্ষধ্ের উধ্েিেগুলি আধ্িাচনা করুন।
গ) মাতৃভাষা ও সালিতে লিক্ষধ্ে লচত্র ও মধ্েধ্ির ভূ লমকা সাংধ্ক্ষধ্প তু ধ্ি যরুন।
ঘ) বাাংিা বানান ভুধ্ির প্রলতকাধ্রর পদ্ধলতগুলি সাংধ্ক্ষধ্প আধ্িাচনা করুন।
ঙ) ভাষা লিক্ষধ্ে পলরমাপ এবাং মূিোয়ধ্নর গুরুত্ব লিখুন।

২। নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোচিো িুটি প্রচশ্নর উত্তর নিি।

10 x 2 = 20

ক) লবদ্োিধ্য় কলবতা লিক্ষাদ্াধ্নর উধ্েিেগুলি লিখুন। শ্রেলেকধ্ক্ষ কলবতা পড়াধ্নার
পদ্ধলত দ্ৃষ্টান্ত সি আধ্িাচনা করুন।

4+6

খ) পশ্চিমবধ্ের বতথমান মাযেলমক স্তধ্রর পাঠক্রধ্ম ভাষার অবস্থান ও গুরুত্ব লিখুন।
গ) ভাষা লিক্ষধ্ের শ্রকৌিি গুলি সাংধ্ক্ষধ্প আধ্িাচনা করুন।
ঘ) লনম্নলিলখত লবষধ্য়র উপর সাংলক্ষপ্ত টীকা লিখুনঃ
i) লিখন নকিা, সাংজ্ঞা ও স্তরলবভাগ
ii) লিখন উৎস লিধ্সধ্ব কম্পিউটার সিায়ক লিখন

5+5
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1. किन्ह ीं तहन प्रश्नीं िे उत्तर दें

F.M. 35

5X3=15

(a) कविता विक्षण में आदिश पाठ का महत्व स्पष्ट करें ।

(b) सावहत्य विक्षण का प्रयोजन स्पष्ट करें ।

(c) विक्षण सहायक उपकरणोों के औवित्य को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें ।

(d) गद्य विक्षण के उद्दे श्य पर प्रकाि डालें ।

(e) क्या व्याकरण एक नीरस विषय है ? तकशपूणश उत्तर दें ।

2. किन्ह ीं दन प्रश्नीं िे उत्तर किखें :

10X2=20

(a) मातृ भाषा विक्षण के महत्व पर प्रकाि डालें ।

(b) कविता विक्षण विवियोों का समीक्षात्मक पररिय दें ।

(c) व्याकरण विक्षण की वकस विवि को आप ठीक समझते हैं ? समझाकर वलखें।

(d) कहानी वकसे कहते हैं ? कहानी विक्षण पद्धवत पर प्रकाि डालें ।
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1. Answer any three questions:
5 x 3 = 15
থেচেোচিো নিিটি প্রচশ্নর উত্তর নিি।
(a) What are the objectives of teaching Sanskrit in the school curriculum?
বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রশ্রম সংস্কৃত লিক্ষধ্ের উধ্েিে গুলি লক লক?
(b)What are the specific causes of spelling mistakes?
বানান ভুধ্ির লবধ্িষ কারে গুলি লক লক?
(c) Briefly mention the methods you will implement to teach Sanskrit grammar in Higher
Secondary stage.
উচ্চমাযেলমক স্তধ্র সাংস্কৃত বোকরে লিক্ষা লদ্ধ্ত শ্রকান শ্রকান পদ্ধলত অবিম্বন করধ্বন
লিখুন।
(d) What are the basic principles of a good language test? Discuss it briefly.
উত্তম ভাষা অভীক্ষার শ্রমৌলিক নীলত গুলি লক লক? সাংধ্ক্ষধ্প আধ্িাচনা করুন।
(e) Briefly explain the importance the Pedagogical analysis of Sanskrit language.
সংশ্রক্ষধ্প সাংস্কৃত ভাষার লিক্ষালবঞ্জান সম্মত লবধ্েষধ্ের গুরুত্ব আধ্িাচনা করুন।
2. Answer any two questions:

10 x 2 = 20

থেচেোচিো িুটি প্রচশ্নর উত্তর নিি।
(a) What do you mean by ‘Learning resources’ necessary for teaching Sanskrit language? How will
you use those in teaching Sanskrit language?

4+6

সংস্কৃত ভাষা লিক্ষাদ্াধ্নর জনে প্রধ্য়াজনীয় লিখন সিদ্ বিধ্ত লক শ্রবাধ্েন? সাংস্কৃত ভাষা
লিক্ষাদ্াধ্নর জনে শ্রসগুলি লকভাধ্ব বেবিার করধ্বন?

(b) Discuss briefly the origin and development of Sanskrit language.
সংস্কৃত ভাষার উৎপলত্ত ও লবকাি সাংধ্ক্ষধ্প আধ্িাচনা করুন।
(C) Discuss in brief the methods of teaching Sanskrit Prose and Poetry in the secondary
stage.
5+5
উচ্চ মাযেলমক স্তধ্র সাংস্কৃত ভাষায় পদ্ে ও গদ্ে লিক্ষে পদ্ধলতগুলি আধ্িাচনা
করুন।
(d) Mention the basic components of a “Sanskrit Language Laboratory”. How will you
utilise it for teaching and learning Sanskrit language?
4+6
‘সংস্কৃত ভাষা িীক্ষনাগার’ এর সাযারে উপকরে গুলি উধ্েখ করুন। সাংস্কৃত ভাষা
লিক্ষে ও লিখধ্নর জনে আপলন লকভাধ্ব এটটধ্ক বেবিার করধ্বন?
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1) Answer any three questions:

5X3=15

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ
a) State the role of teaching history for the development of National Integration.
জোিীয় সংহতি তি োকে ইতিহোস তেখক র ভূ তি ো তিখু ।
b) Discuss briefly about inter-relationship of various branches of Social Science in
History Teaching.
ইতিহোস তেক্ষকের যক্ষকে সিোজতিজ্ঞোক র তিতভন্ন েোখোর িকযে আন্তঃসম্প ক সংকক্ষকে আকিোচ ো
রু ।
c) State the importance of Regional method in teaching History.
ইতিহোস তেক্ষকে আঞ্চতি েদ্ধতির গুরুত্ব তিখু ।
d) Mention the importance of History Laboratory.
ইতিহোস িীক্ষ োগোকরর গুরুত্ব উকেখ

রু ।

e) Write the necessity of continuous and comprehensive evaluation.
ত রতিচ্ছন্ন ও যোরোিোতহ িূ িেোয়ক র প্রকয়োজ ীয়িো তিখু ।

2) Answer any two question:

10X2=20

যেক োক ো িু তি প্রকের উত্তর তি ঃ
a) Evaluate ‘Lecture Method’ as a method of Teaching History.
রু ।

ইতিহোস তেখক র েদ্ধতি তহসোকি ‘িক্তৃিো েদ্ধতি’ - এর িুিেোয়
b) Discuss briefly about the qualities of a History teacher.
ইতিহোস তেক্ষক র গু োিতি সম্পক ক সংকক্ষকে আকিোচ ো

(10)
(10)

রু ।

c) What is meant by Learning Resources? How can it be used in classroom at the
time of teaching History?
(3+7)
তেখ সম্পি

োক

িকি? ইতিহোস তেক্ষকে

ীভোকি তেখ সম্পকির িেিহোর

রো যেকি

েোকর?
d) Evaluate the effectiveness of ‘Achievement test’ in teaching History.
ইতিহোস তেখক েোরিতেকিোর অভীক্ষোর ফিপ্রসূ িো িূ িেোয়

রু ।

(10)
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1. Answer any three questions:
যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তিনঃ a) What are the major aims of Geography Education?
ভূ কগোি তেক্ষোর প্রযো িক্ষেগুতি

(5)

ী?

b) Write the relation of Geography with History and Economics.
ভূ কগোকির সকে ইতিহোস ও অর্ক ীতির সম্প ক তিখু ।

(5)

c) Write the signification of improvised teaching aids in Geography.

(5)

ভূ কগোি তেখক র িোৎক্ষত

উদ্ভোতিি প্রিীেক র গুরুত্ব গুতি যিকখো।

d) Write the principles of Continuous Comprehensive Evaluation.
ত রিতচ্ছন্ন সোতিক িূ িেোয়ক র ীতিগুতি তিখু ।

(5)

e) Write the merits and demerits of Demonstration method in Geography teaching.
ভূ কগোি তেক্ষকে প্রিেক েদ্ধতির সু তিযো ও অসু তিযো গুতি তিখু ।
(2½+2½=5)

2. Answer any two questions:

10×2=20

যেক োক ো িু তি প্রকের উত্তর তিনঃ a) Prepare question paper of ten questions with blueprint from a unit of Geography at
secondary level.
(5+5=10)
িোযেতি

স্তকর ভূ কগোি এর এ তি এ

blueprint রচ ো

যর্ক

িে তি প্রকের এ তি েোরিতেকিোর অভীক্ষোেে ও

রু ।

b) What are the components of National Integration? Discuss the role of teaching
Geography in national Integration.
(5+5=10)
জোিীয় সংহতির উেোিো গুতি
রু ।

ী? জোিীয় সংহতি রক্ষোয় ভূ কগোি তেক্ষকের ভূ তি ো আকিোচ ো

c) Discuss the merits and demerits of Project method.
প্র ল্প েদ্ধতির সু তিযো অসু তিযো গুতি আকিোচ ো

(5+5=10)

রু ।

d) State the salient features of Geography textbook. What are the qualities required for
a Geography teacher?
(5+5=10)
এ তি ভূ কগোি েোঠ্ে েুস্তক র প্রযো বিতেষ্ট্ে গুতি উকেখ রু । এ জ ভূ কগোি তেক্ষক র ী ী
গু োিতি র্ো ো প্রকয়োজ ?
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1. Answer any three questions:

5X3=15

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ
a) Divide the instructional objectives according to Bloom.

ব্লুি ত কিকতেি ত কিকে োিূ ি

উকেেেিতির িগকী রে

রু ।

b) Mention the principles of project method.

প্র ল্প েদ্ধতির ীতি গুতি উকেখ

রু ।

c) What are the advantages of Philosophy teaching through computer ?

তম্পউিোকরর িোযেকি িেক তেক্ষোর সু তিযো গুতি ত

ত

?

d) What are need of social science ( Philosophy ) Teaching laboratory ?

সিোজতিজ্ঞোক র (িেকক র) তেক্ষোয় েরীক্ষোগোকরর প্রকয়োজ ীয়িো ত

?

e) Discuss about remedial teaching in Social Science.

সিোজতিজ্ঞোক র প্রতি োরিূ ি

তেক্ষে তিষকয় আকিোচ ো

রু ।

2. Answer any two questions:

10X2=20

যেক োক ো িু তি প্রকের উত্তর তি ঃ
a) Discuss about the principles of curriculum construction in Social Studies. (10)

সিোজতিিেোর েোঠ্েক্রি গঠ্ক র ীতিগুতি আকিোচ ো

রু ।

b) Discuss about the advantages and limitations of Discuss method.

আকিোচ ো েদ্ধতির উকেোকেোতগিো ও সীিোিদ্ধিো গুতি আকিোচ ো
c) Write about the qualification of a social science teacher.

( 6+4)

রু ।
(10)

সিোজতিজ্ঞো তেক্ষক র আিেে ীয় যেোগেিোগুতি সম্পক ক তিখু ।
d) Mention the steps of construction of achievement test.

েোরিতেকিোর অভীক্ষো গঠননর তিতভন্ন যোেগুতি উকেখ

(10)

রু ।

B.Ed. SEM-II Examination: 2020
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1. Answer any three questions:

5×3 = 15

যে য োননো তিনতি প্রনের উত্তর তিন:(a) Write a note on the relation between Political Science and Economics.

5

রোষ্ট্রতিজ্ঞোন ও অর্থশোনের মনযে সম্প থ তিষনে এ তি িী ো তিখুন।
(b) Evaluate the effectiveness of ‘Lecture Method’ in Political Science.

রোষ্ট্রতিজ্ঞোনন িক্তৃিো পদ্ধতি

িিো ফিপ্রসূ মূ িেোেন

5

রুন।

(c) What are the characteristics of good Text Book of Political Science.

রোষ্ট্রতিজ্ঞোননর আিশথ পোঠেপুস্তন র বিতশষ্ট্েগুতি

ী

5

ী?

(d) What are the qualities of a good Political Science Teacher?

এ জন আিশথ রোষ্ট্রতিজ্ঞোন তশক্ষন র গুনোিিীগুতি

ী

5

ী?

(e) Mention the advantages and disadvantages of Essay Type Examination.

রচনোযমথী পরীক্ষোর সু তিযো ও অসু তিযোগুতি উনেখ

5

রুন।

2. Answer any two questions:

10×2 = 20

নীনচর যে য োননো িু তি প্রনের উত্তর তিন:(a) Discuss the aims and objectives of teaching Political Science at the Secondary and
Higher Secondary level.
5+5 = 10

মোযেতম

ও উচ্চমোযেতম

স্তনর রোষ্ট্রতিজ্ঞোন তশক্ষননর িক্ষে ও উনেশেগুতি আনিোচনো

রুন।
(b) Bring the essence of ‘teaching aids’ in political science teaching.

10

রোষ্ট্রতিজ্ঞোন তশক্ষনন তশক্ষন প্রিীপননর প্রনেোজনীেিোগুতি তিখুন।
(c) Assess ‘Demonstration Method’ as a method of teaching political science. 10

রোষ্ট্রতিজ্ঞোন তশক্ষনন প্রতিপোিন পদ্ধতির মূ িেোেন

রুন।

(d) Discuss the effectiveness of ‘objective type test’ in modern evaluation.

আযু তন

মূ িেোেনন বনিথেতক্ত

যরননর অতিক্ষোর ফিপ্রসূ িো আনিোচনো

10

রুন।

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

F.M. 35

1.Answer any three questions:

5×3 = 15

যে য োননো তিনতি প্রনের উত্তর তিন:a) Write the relation between Economics and Mathematics.
অর্থনীতির সোনর্ গতিনির সম্প থ তিখুন।

5

b) Write a short note on continuous and comprehensive Evaluation.
তনরতিতিন্ন সোতিথ মূ িেোেননর উপর এ তি িী ো তিখুন।

5

c) Discuss the characteristics of a good Economics text book.

5

এ তি িোি অর্থনীতি পোঠেিইনের বিতশষ্ট্েগুতি আনিোচনো

রুন।

d) Write a short note on the qualities of an ideal Economics teacher.
এ জন আিশথ অর্থনীতি তশক্ষন র গুনোগুননর উপর এ তি িী ো রচনো

5

রুন।

e) How can you impressive teaching aids per teaching Economics?
অর্থনীতি পোঠিোনন তশক্ষন সহোে

সোমগ্রী উদ্ভোিন

ীিোনি

5

রনিন?

2) Answer any two question:

10×2 = 20

যে য োননো িু তি প্রনের উত্তর তিন:a) Discuss in brief the aims and objectives of teaching Economics in school. 10
তিিেোিনে স্তনর অর্থনীতি পোনঠর িক্ষে এিং উনেশেগুতি সংনক্ষনপ আনিোচনো

রুন।

b) Discuss the steps of Project Method. In this respect, mention the characteristics of a
good project.
6+4 = 10
প্র ল্প পদ্ধতির তিতিন্ন যোপগুতি আনিোচনো
উনেখ

রুন। এই প্রসনে এ তি আিশথ প্র নল্পর বিতশষ্ট্ে

রুন।

c) Classify objective type test with examples. Write the advantages and disadvantages
of objective type test.
5+5
উিোহরিসহ বনিথেতক্ত

অতিক্ষোর যেিীতিিোগ

রুন। বনিথেতক্ত

অতিক্ষোর সু তিযো ও অসু তিযোগুতি

তিখুন।
d) Discuss the advantages and disadvantages of Lecture method for teaching
Economics.
10
অর্থনীতি পোঠিোনন িক্তৃিো পদ্ধতি িেিহোনরর সু তিযো ও অসু তিযোগুতি আনিোচনো

রুন।

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

F.M. 35
3X5= 15

1.Answer any three questions:

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ –
a) Mention the meaning and nature of social studies.

সিোজেোকঠ্র অর্ক ও প্র ৃ তি উকেখ

রু ।

b) Write down the characteristics of the Heuristic method.

তহউতরতি

েদ্ধতির বিতেষ্ট্ে গুতি তিখু ।

c) Discuss the importance of Learning Resources.

তেখ সম্পকির গুরুত্ব আকিোচ ো

রু ।

d) What are the essential qualities of effective teaching?

োেক রী তেখক র আিেে ীয় গু গুতি ত

?

e) Write down the difference between measurement and evaluation.

েতরিোে ও িূ িেোয়ক র িকযে েোর্ক ে তিখু ।
2X10 = 20

2) Answer any two questions:

যেক োক ো িু তি প্রকের উত্তর তি ঃ –
a) Construct an ideal Achievement test.

এ তি আিেক পোরিতশথিোর অভীক্ষোেে বিতর

রু ।

b) Mention the qualities of an effective teacher.

োেক রী তেক্ষক র গু গুতি উকেখ

রু ।

c) Write down the advantages and disadvantages of Demonstration Method. (5+5)

প্রতিেোি েদ্ধতির সু তিযো ও অসু তিযো উকেখ

রু ।

d) Describe the role of education in the development of National Unity.

জোিীয় সংহতির তি োকে তেক্ষোর ভূতি ো িেক ো

রু ।

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

F.M. 35

1. Answer any three of the following questions.

(5 × 3 = 15)

যেয াযনা বতনটি প্রযের উত্তর বদ্ন।
(a) Discuss the aims of Commerce teaching at the secondary level. (5)
মাধ্যবম স্তযর িাবিজ্য পাযঠ্র লক্ষযগুবল আযলাচনা

রুন।

(b) Write the demerits of Project method.

(5)

প্র ল্প পদ্ধবতর অসুবিধ্া গুবল বলখুন।
(c) Write about the characteristics of a quality Commerce Text book. (5)
এ টি গুনমানসম্পন্ন িাবিজ্য পাঠ্যপুস্ত

এর বিবিষ্ট্য গুবল বলখুন।

(d) Distinguish between summative and formative evaluation.
সমটষ্ট্গত এিং গঠ্নগত মূলযা়েন এর মযধ্য পার্ থ য
(e) Discuss about the importance of learning resources.
বিখন সম্পযদ্র গুরুত্ব আযলাচনা

(5)

রুন।
(5)

রুন।

2. Answer any two of the following questions.

(10 × 2 = 20)

যেয াযনা দ্ুটি প্রযের উত্তর বদ্ন।
(a) Discuss in details the correlation of various branches with Accountancy. (5+5)
বিসািিাযের সযে বিবভন্ন িাখার আন্তঃসম্প থ সবিস্তাযর আযলাচনা

রুন।

(b) Classify teaching aids. How can you improvise teaching aids for teaching
commerce?
বিক্ষি সিা়ে

(3+7)
প্রদ্ীপন এর যেিীবিভাগ

বিক্ষি সামগ্রীর উদ্ভািনী রন

রুন। িাবিজ্য বিক্ষযি ব ভাযি

রা ো়ে?

(c) Write the merits and demerits of lecture method.

(5+5)

ি ্ তৃতা পদ্ধবতর সুবিধ্া ও অসুবিধ্া গুবল বলখুন।
(d) Prepare a test of ten questions with a blueprint from a unit of Accountancy at
Higher Secondary level.
উচ্চমাধ্যবম

(10)

স্তযরর বিসাি িাযের এ টি এ

এ টি অভীক্ষা ও ি্লুবপ্রন্ট প্রস্তুত

রুন।

যর্য

দ্িটি প্রে সমবিত

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

F.M. 35

1.Answer any three questions.

(5 × 3 = 15)

শ্রে শ্রকাধ্না লতনটট প্রধ্ের উত্তর লদ্ন।

(a) Describe the method of teaching Music as a part incorporated in Social Science. (5)
সমাজলবজ্ঞাধ্নর অন্তভুক্ত
থ সাংগীত লিক্ষাদ্াধ্নর পদ্ধলতগুলি বেনা
থ করুন।

(b) Write down the aims and objectives of Social Science teaching (Music). (5)
সমাজলবজ্ঞাধ্নর অন্তভুক্ত
থ সাংগীত লিক্ষার িক্ষে ও উধ্েিেগুলি বেনা
থ করুন।

(c) What is the relationship of Music with other school subjects?

(5)

লবদ্োিধ্য়র অনোনে লবষধ্য়র সধ্ে সেীত লবষধ্য়র সিকথ লক ?

(d) What is summative and formative evaluation? Which type of evaluation do you
consider the best for evaluation for Music? Justify your answer.
(2+3)
সামলিক মূিোয়ন এবাং গঠনমূিক মূিোয়ন কাধ্ক বধ্ি? সেীত পোধ্িাচনার
থ
শ্রক্ষধ্ত্র
শ্রকান যরধ্নর মূিোয়ন শ্রবলি গুরুত্বপূে?থ েুশ্চক্তপূে আধ্িাচনা
থ
করুন।
(e) Why should the content of Music be pedagogically analysed?
(5)
সাংগীধ্তর লবষয়বস্তুর লিক্ষালবজ্ঞান সম্মত লবধ্েষে এর প্রধ্য়াজন শ্রকন?

2.Answer any two questions.
(10 × 2 = 20)
শ্রেধ্কাধ্না দ্ুটট প্রধ্ের উত্তর লদ্ন।
(a) Prepare a lesson-plan on any one from the following (Only mention the class for
which it is intended, preparation stage and presentation stage) i. Bandish (only
Antara) and forms of any Raga in your syllabus, ii. Antara of any
Rabindrasangeet.
(5+5)
লনম্নলিলখত লবষয়গুধ্িার মধ্যে শ্রেধ্কাধ্না একটটর উপর পাঠটীকা প্রস্তুত করুন (শ্রকবি
শ্রেলে, আধ্য়াজন পব, থ উপস্থাপন পোয়
থ উধ্েখপূবক)
থ । i. পাঠেসূলচর অন্তগতথ শ্রেধ্কাধ্না
একটট রাধ্গর বশ্চিি (শুযুমাত্র অন্তরা) এবাং রাধ্গর পলরলচলত,

ii.

শ্রেধ্কাধ্না রবীন্দ্র

সাংগীধ্তর অন্তরা অাংি।

(b) Justify your answer with proper example how Rabindranath was influenced by
‘Kirtan’?
(10)
রবীন্দ্রনার্ লকভাধ্ব কীতথন এর দ্বারা প্রভালবত িধ্য়লিধ্িন? উপেুক্ত উদ্ািরধ্ের সািাধ্েে
আধ্িাচনা করুন।

(c) Discuss about Music as creative expression of man.

(10)

সেীত মানবমধ্নর সৃজনিীি বলিঃপ্রকাি- আধ্িাচনা করুন।

(d) Discuss the quality of a good Music teacher.
একজন ভাধ্িা সাংগীত লিক্ষধ্কর গুোবিী আধ্িাচনা করুন।

(10)

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

F.M. 35

1.Answer any three questions

(5 × 3 = 15)

শ্রে শ্রকাধ্না লতনটট প্রধ্ের উত্তর লদ্ন

(a) Write the importance of art exhibition in school.

(5)

লবদ্োিধ্য় লিল্প প্রদ্িনীর
থ গুরুত্ব সিধ্কথ লিখুন।

(b) Describe the role of art teacher in classroom.

(5)

শ্রেলেকধ্ক্ষ লিল্প-লিক্ষধ্কর ভূ লমকা আধ্িাচনা করুন।

(c) Write the importance of teaching aids in classroom teaching. (5)
শ্রেলেকধ্ক্ষ লিক্ষে প্রদ্ীপন এর গুরুত্ব সিধ্কথ লিখুন।

(d) Write different stages of achievement test.

(5)

পারদ্লিতার
থ
অভীক্ষার লবলভন্ন যাপ গুলি লিখুন।

(e) What is the relation of art with other school subjects? (5)
লবদ্োিধ্য় অনোনে লবষধ্য়র সধ্ে লিল্পকিার সিকথ লক?

2.Answer any two questions.
শ্রেধ্কাধ্না দ্ুটট প্রধ্ের উত্তর লদ্ন
(a) State the aims and objectives of teaching Fine Arts in school.

(10 × 2 = 20)
(5+5)

লবদ্োিধ্য় চারুকিা পঠন-পাঠধ্নর িক্ষে ও উধ্েিে গুলি উধ্েখ করুন।

(b) Write different steps of Demonstration method.

(10)

প্রলতপাদ্ন পদ্ধলতর লবলভন্ন যাপ গুলি লিখুন।

(c) Mention the role of Social Science in foundation of national integrity. (10)
জাতীয় সাংিলত গঠধ্ন সমাজ লবজ্ঞাধ্নর ভূ লমকা উধ্েখ করুন।

(d) Classify teaching aids. Discuss the significance of improvised teaching aids in
Social Science teaching.
(3+7)
লিক্ষে প্রদ্ীপন এর শ্রেেীলবভাগ করুন। সমাজলবজ্ঞান লিক্ষধ্ে তাৎক্ষলেক উদ্ভালবত লিক্ষে
প্রদ্ীপন এর গুরুত্ব আধ্িাচনা করুন।

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

1.Answer any three questions

F.M. 35

(5 × 3 = 15)

শ্রেধ্কাধ্না লতনটট প্রধ্ের উত্তর লদ্ন।

(a) What are the basic differences between Piaget and Vygotsky’s theory?

(5)

লপয়াধ্জ এবাং ভাইগটলস্কর তত্ত্ব গুলির মধ্যে প্রযান পার্কেগুলি
থ
লক লক?

(b) What is the nature of Mathematics as a language?

(5)

একটট ভাষা লিধ্সধ্ব গলেধ্তর প্রকৃলত লক?

(c) Discuss the relationship between aims and objectives of teaching Mathematics. (5)
গলেত লিক্ষধ্ের িক্ষে এবাং উধ্েিেগুলির মধ্যে সিকথ আধ্িাচনা করুন।
(d) What skills are needed to be a Mathematics teacher?
(5)
গলেত লিক্ষক িওয়ার জনে শ্রকান দ্ক্ষতাগুলি প্রধ্য়াজন?
(e) State the relation between Mathematics and Environment.
(5)
গলেধ্তর সধ্ে পলরধ্বধ্ির সিকথ লববৃত করুন।

2.Answer any two questions.
(10 × 2 = 20)
শ্রেধ্কাধ্না দ্ুটট প্রধ্ের উত্তর লদ্ন।
(a) What is evaluation? Discuss the various techniques and device used for evaluating
the teaching learning outcomes.
(2+8)
মূিোয়ন লক? পাঠদ্াধ্নর লিখন ফিাফিগুলি মূিোয়ধ্নর জনে বেবহৃত লবলভন্ন শ্রকৌিি
এবাং েন্ত্রসমূি লনধ্য় আধ্িাচনা করুন।

(b) What do you understand by Laboratory Method of teaching Mathematics?
Illustrate with example.
(4+6)
গলেত লিক্ষধ্ের পরীক্ষাগার পদ্ধলত বিধ্ত আপলন লক শ্রবাধ্েন? উদ্ািরেসি বোখো
করুন।

(c) As a teacher, what measures should be taken to help the children to overcome the
hurdles of slow learning in Mathematics. Discuss in detail.
(10)
লিক্ষক লিধ্সধ্ব আপলন লকভাধ্ব গলেধ্তর যীরগলত সিন্ন লিশুধ্দ্র লিখন প্রলতবন্ধকতা
গুলি কাটটধ্য় উঠধ্ত সিায়তা করধ্ত পাধ্রন তা সলবস্তাধ্র আধ্িাচনা করুন।

(d) Enumerate the teacher’s role in the framing of curriculum in Mathematics. Write
the advantages and disadvantages of using computer in Mathematics.
(5+5)
গলেত পাঠক্রম গঠধ্ন লিক্ষধ্কর ভূ লমকা আধ্িাচনা করুন। গলেধ্ত কম্পিউটার বেবিার
এর সুলবযা ও অসুলবযা গুলি লিখুন।

B.Ed. SEM-II Examination: 2020
Course-VIIA
Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Physical Science
Time: 2 Hours
1.Answer any three questions

F.M. 35
(5 × 3 = 15)

শ্রেধ্কাধ্না লতনটট প্রধ্ের উত্তর লদ্ন।

(a) Why innovation in Science Teaching is so important?

(5)

লবজ্ঞান লিক্ষধ্ে নতু নধ্ত্বর প্রবতথন এত গুরুত্বপূে শ্রকন?
থ

(b) Write the importance of CAI in the present pandemic situation.
বতথমান মিামারী পলরলস্থলতধ্ত CAI-এর গুরুত্ব লিখুন।
(c) Why taking precautions is very necessary during laboratory work?

(5)
(5)

পরীক্ষাগাধ্র কাজ করার সময় সতথকতা অবিম্বন করা শ্রকন প্রধ্য়াজনীয়?

(d) What do you mean by improvisation of teaching aids? Why is it important in
Science Teaching?
(2+3)
লিক্ষা সিায়ক উপকরধ্ের তাৎক্ষলেক উদ্ভাবন বিধ্ত লক শ্রবাধ্েন? লবজ্ঞান লিক্ষধ্ে এটট
শ্রকন গুরুত্বপূে?থ

(e) Write short note on learning resources.

(5)

লিখন সিদ্ সিধ্কথ একটট টীকা লিখুন।

2.Answer any two questions.
(10 × 2 = 20)
শ্রেধ্কাধ্না দ্ুটট প্রধ্ের উত্তর লদ্ন।
(a) What are the values of Science Teaching depicted in the Science Curriculum?
What will be your role as a science teacher to inculcate these values among your
students? (5+5)
লবজ্ঞান পাঠক্রধ্ম লবজ্ঞান লিক্ষে এর মাযেধ্ম শ্রকান শ্রকান মূিেধ্বায গধ্ড় শ্রতািার কর্া
বিা িধ্য়ধ্ি? িাত্রিাত্রীধ্দ্র মধ্যে শ্রসই সমস্ত মূিেধ্বায গধ্ড় শ্রতািার জনে লবজ্ঞান লিক্ষক
লিধ্সধ্ব আপনার ভূ লমকা কী িধ্ব?

(b) Describe in brief, the different steps of Problem Solving Method in teaching
Physical Science. What are the merits and demerits of this method?
(5+5)
শ্রভৌত লবজ্ঞান লিক্ষধ্ে সমসো সমাযান পদ্ধলতর লবলভন্ন যাপগুলি সাংধ্ক্ষধ্প বেনা
থ করুন।
এই পদ্ধলতর সুলবযা ও অসুলবযাগুলি লক লক?

(c) What are the main qualities of a Science Teacher? Discuss the competencies to be
developed by a Science Teacher during this pandemic situation for online classes.
(5 + 5)
একজন লবজ্ঞান লিক্ষধ্কর প্রযান গুেগুলি লক লক? বতথমান মিামারী পলরলস্থলতধ্ত
অনিাইন পাঠ পলরচািনা করার জনে একজন লবজ্ঞান লিক্ষধ্কর শ্রকান শ্রকান কাে থ
দ্ক্ষতার লবকাি সাযন প্রধ্য়াজন তা আধ্িাচনা করুন।

(d) Describe in brief, the role of Science laboratory to develop process-based science
skills among students.
10
িাত্রিাত্রীধ্দ্র মধ্যে প্রশ্চক্রয়া লভলত্তক লবজ্ঞান দ্ক্ষতার লবকাধ্ি লবজ্ঞান পরীক্ষাগাধ্রর
ভূ লমকা গুলি সাংধ্ক্ষধ্প আধ্িাচনা করুন।
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1.Answer any three questions.

(5 × 3 = 15)

যে য াযনা বতনটি প্রযের উত্তর বদ্ন।

(a) Describe the importance of teaching Life Science in daily life.
বদ্নন্দিন জ্ীিযন জ্ীিন বিজ্ঞান বিক্ষি এর গুরুত্ব িিনা
থ
রুন।
(b) Which method of teaching is more effective according to you between
demonstration method and laboratory method? Discuss.

(5)

(5)

প্রবতপাদ্ন পদ্ধবত ও গযিষিাগার পদ্ধবত -এই দ্ুইয়ের মযধ্য য ানটি যিবি উপেুক্ত িযল
আপনার মযন ি়ে আযলাচনা

রুন।

(c) Write down the principles for selecting text book.
পাঠ্যপুস্ত বনিাচযনর
থ
নীবতগুবল বলখুন।
(d) Write the importance of T.L.M.
T.L.M-এর গুরুত্বগুবল বলখুন।
(e) What are the essential qualities of a good Life Science teacher?
এ জ্ন ভাযলা জ্ীিন বিজ্ঞান বিক্ষয র প্রয়োজ্নী়ে গুিািলী ব

(5)
(5)
(5)

ব ?

2.Answer any two questions.
(10 × 2 = 20)
যেয াযনা দ্ুটি প্রযের উত্তর বদ্ন।
(a) Explain with example how you can relate Life Science with various branches of
Science.
(10)
আপবন ব ভাযি বিজ্ঞাযনর বিবভন্ন িাখার সাযর্ জ্ীিনবিজ্ঞান য
রযিন তা উদ্ািরি সিযোযগ িযাখযা

ব ভাযি সংেুক্ত

রুন।

(b) Discuss in brief, the various steps of Project Method. Distinguish between Project
Method and Heuristic Method.
(5+5)
সংযক্ষযপ প্র ল্প পদ্ধবতর ধ্াপ গুবল িযাখযা রুন। প্র ল্প পদ্ধবত ও আবিষ্কার পদ্ধবতর
মযধ্য পার্ থ য বনরূপি

রুন।

(c) Discuss in brief, the principles of organising Life Science Laboratory. (10)
সংযক্ষযপ জ্ীিন বিজ্ঞান গযিষিাগার সংগঠ্যনর নীবতগুবল আযলাচনা

রুন ।

(d) How scientific attitude be inculcated among students? What is meant by
improvisation of teaching aids? Explain with example.
(5+5)
আপবন ব ভাযি বিক্ষার্ীযদ্র মযধ্য বিজ্ঞানমনস্কতার উদ্ভািন
উপ রযির উদ্ভািন িলযত

ী যিাঝা়ে? উদ্ািরিসি িযাখযা

রযিন? বিক্ষি সিা়ে

রুন।

