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1. Answer any three of the following questions:

5×3 = 15

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

অিু নিক্ষণ বিধ্ত

ী যবোঝোয়? ‘প্রশ্ন রধ্ণর পিুধ্ের’ উপোিোিগুনি উধ্েি

রুি।

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

‘নিিি ছ ’ বিধ্ত
আধ্িোচিো

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

রুি।

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

‘মূ িেোয়ি’ বিধ্ত

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

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

রোষ্ট্রনবজ্ঞোি নবষয় নিক্ষধ্ি ‘যিওয়োি পনি ো’ ও বোৎসনর
আধ্িোচিো

পনি ো’র উধ্েিেগুনি

রুি।

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

‘পোরিনিশতোর অভীক্ষো’

ী? ‘পোরিনিশতোর অভীক্ষো’র উধ্েিেগুনি আধ্িোচিো

2. Answer any two of the following questions:

রুি।
10×2 = 20

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

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

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

নপনরয়ড সংিেোসহ এ

নির উপ-এ

গুনি নচনিত

রুি।

রুি –

ii.

Instructional objectives.

নিক্ষধ্ণর উধ্েিেোবিী
iii.

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

ের্োের্ভোধ্ব নিক্ষণ সহোয়

প্রিীপিগুনি নিবশোচি ও তোধ্ির বেবহোর

রুি।

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

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

নবধ্েষণ’

রুি –

সর োর/ভোরধ্তর সংনবযোধ্ির ববনিষ্ট্েঃ

Previous knowledge

পূ বশোনজশত জ্ঞোি
ii.

Teaching Learning Strategies

নিক্ষণ-নিিি য ৌিি
iii.

Prepare a ‘Work Sheet’

এ নি ‘ োধ্জর পোতো’ প্রস্তুত

রুি।

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

নির উপর ‘পোঠ পনর ল্পিো’ প্রস্তুত

রুি (রোষ্ট্রনবজ্ঞোি) – ‘রোষ্ট্র সংজ্ঞো

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

নিম্ননিনিত এ

নির উপর ‘পোঠ পনর ল্পিো’ প্রস্তুত

রুি :

(রোষ্ট্রনবজ্ঞোি) – ‘সোমে’
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_________________

