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১।  যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও।                                          5×3=15 

ক)  ‘পেডাগজিকযাল আনালললিি ‘ বলতে লক পবাতেন? 

খ) লিক্ষা উেকরণ বযবহাতরর দুটি প্রতয়ািনীয়ো ললখুন। 

গ) িমলিে োঠ (  integrated teaching)  বলতে লক পবাতেন? 

ঘ) িালহেয িভার দুটি গুরুত্ব েুতল ধরুন।  

ঙ) ‘ই – বুক’ এর দুটি ববলিষ্ট্য ললখুন।  

 

 

২। ত কের প্রেগুতির মকযে যেক োক ো দটুি প্রকের উত্তর তদ ।                       10 x 2 = 20   

ক) অষ্ট্ম পেণীর পেতকাতনা একটি একতকর পপ্রলক্ষতে লবতেষণ করুন পে পেলণকতক্ষ একিন লিক্ষক  

    ICT পক লক লক ভাতব িদ্ব্যবহার করতে োতরন?  

খ) অলভধান ও লবশ্বতকাষ বযবহাতরর পক্ষতে লিক্ষার্থীর ভূলমকা িলবস্তাতর ললখুন।  

গ) অনুলিক্ষণ এবং অনুকৃলে োতঠর িঙ্ঘা ললখুন। এতদর মতধয োরস্পলরক িম্পকক লক?     ৫+৫ 

ঘ) পেতকাতনা একটি একক লনব কাচন কতর লিখন কাঠাতমার ( learning design) স্তর গুলল অনুিরণ  

    কতর েূণ কাঙ্গ েলরকল্পনা রচনা করুন। 

 

 

 

 

 

 



B.Ed. 3rd Semester Examination 2020 

Course:  VIIB 

Pedagogy of Language Teaching:   English        

          

   Time: 2 Hrs        Full Marks: 35    

                                 

1. Answer any three questions.                                  5×3=15 

 

a) What do you mean by ‘Pedagogy’? Briefly discuss about the importance of 

‘Pedagogical Analysis’.                                       2+3=5 

 

b) Briefly discuss  the various steps of ‘Micro-Teaching Cycle’. 

 

 

c) What is ‘Simulated Teaching’? Mention the characteristics of ‘Simulated 

Teaching’.                                                       2+3=5 

 

d) Briefly illustrate the behavioural components of the ‘Skill of Introducing a 

Lesson’. 

 

 

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

 

 

2. Answer any two questions.                                     10×2=20 

 

a) Select any one prose from class VI-VIII and prepare a pedagogical analysis by the 

following heads- 

i) Division of the Units into suitable Sub-Units 

ii) Behavioural Objectives with Learning Outcomes 

iii) Broad Method to be adopted 

iv) Use of Teaching-Aids                    2+3+3+2=10 

 

b) Select any one poem from class VI-X and prepare a simulated lesson plan for the 

‘Skill of Questioning’. 

 

c) Briefly illustrate the various types of Language Laboratory. How Language 

Laboratory can be used for the teaching-learning of English.         4+6=10 

 

 

 



d) Mention the role of the following activities for language learning- 

a. Field Trip/Excursion 

b. Fair and Exhibition 

c. Sahitya Sabha        4+3+3=10 



B.Ed. SEM-III Examination: 2020 

Course- VII-B 

Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Geography 

Time: 2 Hours                           F.M. 35 

 
 

1. Answer any three questions of the following:    5X3=15 

নীচের যেচ োচনো তিনতি  প্রচের উত্তর তিনঃ  
 

a) What are the major characteristics of Micro Teaching?    (5) 

অনুতিক্ষচনর প্রধোন বৈতিষ্ট্য গুতি  ী  ী ? 
b) Write the qualities of good Learning design.     (5) 

এ তি ভোচিো তিখচনর ন িোর গুণোৈিী তিখুন।  
c) Write the merits of exhibition.       (5) 

প্রিিশচনর সুতৈধোগুতি তিখুন।  
d) Differentiate between Assessment and Evaluation.     (5) 

েোেোই রণ এৈং মূিযোয়চনর পোর্শ য তনরূপন  রুন।  
e) Write the significance and limitation of pedagogical analysis in Geography teaching.  

(2½ + 2½ ) 

ভূচ োি তিক্ষচনর তৈষয়ৈস্তুর তৈজ্ঞোনতভতত্ত  তৈচেষণ -এর িোৎপেশ ও সীমোৈদ্ধিো গুতি 
তিখুন।  

 

2. Answer any two questions of the following:      10x2=20 

নীচের যেচ োচনো িুতি  প্রচের উত্তর তিনঃ  
 

a) State the steps of learning design.       (10) 

তিখন ন িোর ধোপ গুতি তিখুন।  
b) Mention the major skills of Micro Teaching. Select any one skill and prepare micro 

lesson plan of your subject.        (2+8) 

অনুতিক্ষচনর প্রধোন িক্ষিোগুতি উচেখ  রুন। যেচ োচনো এ তি িক্ষিো তনৈশোেন  চর 
আপনোর তৈষয় যর্চ  অনুতিক্ষণ পোঠ রেনো  রুন।   

c) Select any one unit of Geography from class VI to VIII divide the unit into students. 

Write the objectives in behavioural terms of this unit.    (4+6) 

অষ্ট্ম যেণীর ভূচ োচির যেচ োচনো এ তি এ   তনৈশোেন  চর উপএ চ  তৈভক্ত 
 রুন। এ  তি তিক্ষচনর আেরণ ি উচেিয গুতি তিখুন। 

d) Discuss the modern trends of Evaluation in Geography in school.   (10) 

তৈিযোিচয় ভূচ োি পোঠ মূিযোয়চনর আধুতন  ধোরোগুতি আচিোেনো  রুন।  
 

__________________________ 



B.Ed. SEM-III Examination: 2020 

Course- VII-B 

Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: History 

Time: 2 Hours                           F.M. 35 

 

 

1. Answer any three questions of the following:    5X3=15 

নীচের যেচ োচনো তিনতি  প্রচের উত্তর তিনঃ 
  

a) Briefly describe about the merits of simulated teaching. 

অনু ৃতি তিক্ষচনর গুণোবলী সংচক্ষচে আচলোেনো  রুন ।  
b) Discuss the steps of learning design. 

তিক্ষন ন িোর স্তরসমূহ আচলোেনো  রুন।  
c) Explain the importance of excursion in teaching history. 

ইতিহোস তিক্ষচণ তিক্ষোমূল  ভ্রমচনর গুরুত্ব বযোখ্যো  রুন।  
d) What are the activities of subject club in teaching History? 

ইতিহোস তিক্ষচন তবষয়তিতত্ত  সতমতির  োেযোবলী  ী  ী ? 

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

মোধ্যতম  স্তচর ইতিহোস েোঠ্যেুস্ত  েেযোচলোেনোর সোধ্োরন মোনিন্ড গুতল তলখু্ন।  
 

2. Answer any two questions of the following:      10x2=20 

নীচের যেচ োচনো িুতি  প্রচের উত্তর তিনঃ  
 

a) Select one unit from the following and analysis pedagogically as per instruction:  

নীচের যেচ োন এ তি ইউতনি তনবযোেন  চর তনচিযিনো অনুেোয়ী তবষয়তিতত্ত  তবচেষন 

 রুন: 
i) Vedic civilization 

ববতি  সিযিো।  
ii) Ashoka 

অচিো   
iii) Mughel architecture  

মূঘল স্থোেিযবস্থযো 
iv) Quit India movement. 

িোরি ছোচ ো আচদোলন । 
 



Answer the following question: 

নীচের প্রে গুতলর উত্তর তিনঃ  
 

i) Divide the selected unit into the sub-units, mentioning the previous knowledge 

expected for the subunits.      (5) 

এ তি েোঠ্-এ   তনবযোেন  চর উে-এ চ  তবিক্ত  রুন এবং উেএ   
গুতলর  োতিি েূবযজ্ঞোন উচেখ্  রুন।  
 

ii) State the probing questions along with their brief responses.  (5) 

অনুসন্ধোনমূল  প্রে তলখু্ন সংতক্ষপ্ত উত্তর সহ।  
b) Prepare one micro-teaching lesson plan on the use of questioning skill from class 

VIII.           (10) 

অষ্টম যেণীর েোঠ্ যেচ  প্রে  রো িক্ষিোর উের এ তি অনুতিক্ষচনর েোঠ্ েতর ল্পনো 
বিতর  রুন।  

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

          (10) 

প্র ৃি যেণী ক্ষ তিক্ষচনর আচে অনু ৃতি তিক্ষণ অনুিীলচনর  োেয োতরিো মূলযোয়ন 
 রুন।  

d) Discuss the modern trends of evaluation in History in School.   (10) 

তবিযোলচয় ইতিহোস েোঠ্ মূলযোয়চনর আধু্তন  ধ্োরনোগুতল আচলোেনো  রুন।  
 

 

___________________ 



B.Ed. SEM-III Examination: 2020

Course-VIIB

Subject: Pedagogy of Science Teaching- Life Science

Time: 2 Hours                   F.M. 35

1. Answer any three questions. (5 × 3 = 15)

য কােনা িতনিট ে র উ র িদন।
(a) What are the differences between traditional teaching and micro teaching? (5)

গতানুগিতক িশ ণ ও িশ েণর মেধ িক?
(b) How can teaching aids be modified for online classes during pandemic? (5)

অিতমারীর সময় অনলাইন াস এর জন িশখন সহায়ক উপকরেণর পিরবতন িকভােব করা
যায়?

(c) What are the qualities of good learning design? (5)

ভােলা িশখন নকশার ণাবলী িল িক?
(d) What is meant by behavioural objectives? Classify them. (4+1)

আচরণগত বলেত কী বাঝায়? তােদর ণীিবভাগ ক ন।
(e) Distinguish between measurement and evaluation? (5)

পিরমাপ ও মূল ায়ন এর পাথক িন পণ ক ন।
2. Answer any two questions. (10 × 2 = 20)

যেকােনা িট ে র উ র িদন।
(a) Construct an achievement test with blue print on any topic of life science. (10)

জীবন িব ােনর যেকােনা একিট একক এর উপর ি সহ একিট পারদিশতার অভী া
ত ক ন।

(b) Select any one of the following unit and analyse pedagogically according to the
following instructions.

িনেচর যেকান একিট একক িনবাচন ক ন এবং িনেদশ অনযুায়ী িব ানস ত িবষয়
িবে ষণ ক ন।
Unit: Photosynthesis, Circulation, Excretion, Nervous system (Class IX-X)

একক: সােলাকসংে ষ, সংবহন, রচন , ায়ুত , িণ: নবম দশম।
i. Mention previous knowledge and instructional objectives (2+4)

পূব ান ও িনেদশনা মূলক িল উে খ ক ন।
ii. Write two probing questions with answers from the unit (2+2)

িট অনসু ানমূলক উ র সহেযােগ িলখনু।
(c) What is the importance of science club? What activities can be planned in science

during lockdown in pandemic in secondary level? (5+5)

িব ান িশ ায় িব ান সিমিতর িক? মাধ িমক ের অিতমারীর লকডাউন এর সময়
িব ােনর ে িক িক ধরেনর কাযকলাপ এর পিরক না করা যায়?

(d) Bering a science teacher, how do you organize science exhibition in your school. 10

িব ান িশ ক িহেসেব আপনার িবদ ালেয় িকভােব িব ান দশনী সংগিঠত করেবন?



B.Ed. SEM-III Examination: 2020

Course-VIIB

Subject: Pedagogy of Mathematics Teaching

Time: 2 Hours F.M. 35

1. Answer any three questions (5 × 3 = 15)

যেকােনা িতনিট ে র উ র িদন।
(a) What are the demerits of the existing system of assessment? How it should be

more effective? (2+3)

বতমান িসে ম এর িট িল িক িক? িকভােব এই প িতিটেক অিধক
কাযকরী করা যায়?

(b) Write a short note on ‘mathematics exhibitions’. (5)

গিণত দশনীর উপর সংি টীকা িলখনু।
(c) Discuss the nature and characteristics of micro-teaching. (5)

অনিুশ ণ এর কৃিত এবং িল সংে েপ আেলাচনা ক ন।
(d) Discuss, in brief, ideal teaching and learning classroom environment. (5)

আদশ িশ ণ এবং িশখন পিরেবশ স ে সংে েপ আেলাচনা ক ন।
(e) What are the major barriers in online mathematics teaching during Covid-19

pandemic and as a mathematics teacher how can you overcome these barriers? (5)

Covid-19 মহামারী চলাকালীন অনলাইেন গিণত পাঠদােনর ধান বাধা িল িক িক এবং
গিণেতর িশ ক িহেসেব িকভােব আপিন এই বাধা িল কািটেয় উঠেত পােরন।

2. Answer any two questions. (10 × 2 = 20)

যেকােনা িট ে র উ র িদন।
(a) Review the existing curriculum of mathematics of W.B.B.S.E in the perspective

of the principles of curriculum construction. 10

পাঠ ম িনমােণর নীিত িলর পিরে ি েত গিণেতর বতমান পাঠ েমর পযােলাচনা ক ন।
(b) Prepare a continuous and comprehensive evaluation plan for class X. 10

দশম জন একিট িনরবি এবং সািবক মূল ায়ন পিরক না ত ক ন।
(c) Make a pedagogical analysis of the content from class VIII on the following

items:
(i) Breaking of unit into subunits with number of periods
(ii) Write appropriate instructional objectives in behavioural terms
(iii) Teaching strategies. (2+ 5+3)

িন িলিখত পদ িলর উপর অ ম ণীর একিট িবষয়ব র উপর একিট িশ ািব ান
স ত িবে ষণ ক ন।
(i)পিরয়ডসংখ াসহ এককিট ক উপএকেক িবভ ক ন।



(ii)আচরণগত িদক থেক যথাযথ িনেদশনা মূলক িলখুন।
(iii) িশ ণ কৗশল।

(d) What is meant by the term ‘science of teaching’? How pedagogical analysis is
useful for a teacher of mathematics in his current teaching learning situation? (3 +7)

িশ েণর িব ান বলেত কী বাঝায়? িশ া িব ানস ত িবে ষণ িকভােব গিণেতর একজন
িশ েকর বতমান পিরি িতেত কাযকর ,তা আেলাচনা ক ন।



Subject- B.Ed. SEM-III Examination: 2020 

Course- VII-B 

Subject- Pedagogy of Social Science Teaching: Philosophy 

 

Time: 2 Hours                           F.M. 35 

 

1. Answer any three questions of the following:    5X3=15 

নীচের যেচ োচনো তিনতি  প্রচের উত্তর তিনঃ  
 

a) Discuss the necessity of using Teaching Aids.  

তিক্ষোসহোয়  উপ রন ব্যব্হোচরর প্রচয়োজনীয়িো  ী? আচ োেনো  রুন।  
b) What is Integrated Teaching? Discuss the importance of Integrated Teaching. 

সমতিি পোঠ ব্ চি ত  ব্চেন? সমতিি পোচঠর গুরুত্ব আচ োেনো  রুন ।  
c) Write the qualities of good learning design. (Any ten). 

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

পোঠযপুস্ত  পেযোচ োেনোর মোনিণ্ড গুত  ত  ত ?  
e) Mention the purpose of achievement test. 

পোরিতিযিোর অভীক্ষোর উচেিযসমূহ উচেখ  রুন।  
 

2. Answer any two questions of the following:      10x2=20 

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিনঃ  
 

a) Construct a Criterion Reference Test with its blue print; select any topic from the 

syllabus XI of philosophy.        (5+5=10) 

িিযচন এ িি যেণীর পোঠযসূেী যেচ  এ তি তব্ষয় তনব্যোেন  চর, এ তি উচেিযতভতত্ত  

অভীক্ষোপত্র এব্ং িোর বু্ল-তপ্রন্ট তনমযোন  চর যিখোন।  
b) Discuss merits and demerits of simulated teaching.      (5+5=10) 

অনু ৃতি পোচঠর সুতব্ধো ও অসুতব্ধো গুত  আচ োেনো  রুন ।  
c) What are different types of professional Development programmer?  (10)  

যপিোগি উন্নয়চনর তব্তভন্ন  মযসূেী গুত  ত  ত ?  
d) Prepare a lesson plan on any topic from class XI of philosophy.   (10) 

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

_________________________ 
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1. Answer any three of the following questions:                                         5×3=15 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি ।  

 

a) Briefly explain the importance of ICT in Sanskrit teaching. 

সংসৃ্কত শিক্ষণের ক্ষক্ষণে ICT এর গুরুত্ব শি সংণক্ষণে ব্যাখ্যা িরুন।  

b) What is the necessity of text book review in Sanskrit language teaching? 

সংসৃ্কত ভাষা শিক্ষায় োঠ্যেুস্তি ের্ যাণ াচনার প্রণয়াজনীয়তা শ খু্ন।  

c) Briefly describe the steps involved in Macro-teaching. 

Macro teaching এর ক্রমগুশ  সংণক্ষণে ব্যাখ্যা িরুন।  

d) Discuss how Fair and Exhibition promoting Sanskrit teaching. 

‘ক্ষম া’ এব্ং ‘প্রদি যনী’ শিভাণব্ সংসৃ্কত শিক্ষে ক্ষি উন্নত িণর ব্যাখ্যা িরুন।  

e) What is ‘e-book’? 

‘ই-ব্ুি’ শি? 

 

2. Answer any two of the following questions.                                            10×2=20 

যেক োক ো িটুি প্রকের উত্তর তি ।  

 

a) Analyse pedagogically a Sanskrit prose of Class VIII on the basis of following 

points: 

নীণচর শব্ষয়গুশ র শভশিণত অষ্টম ক্ষেেীর এিটি গণদযর শিক্ষাতাশত্বি শব্ণেষে িরুনঃ  

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

ii) Instructional Objectives  ( শনণদযিমূ ি উণেিয )  

iii) Teaching Learning strategies.  ( শিক্ষে শিখ্ণনর ক্ষিৌি  ) 

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

b) What is the importance of Learning design? Describe in brief the qualities of good 

learning design.  

শিখ্ন িাঠ্াণমার গুরুত্ব িী? সংণক্ষণে উিম শিখ্ন িাঠ্াণমার গুোব্ ী শ খু্ন।  



c) Discuss the types, importance and mode of use of teaching-learning material in 

learning Sanskrit language. 

সংসৃ্কত ভাষার শিখ্ণন teaching learning Material এর প্রিার, গুরুত্ব এব্ং ব্যব্হাণরর 

প্রো ী আণ াচনা িরুন।  

d) Discuss the various components of language laboratory and its importance in 

teaching Sanskrit. 

ভাষা েরীক্ষাগাণরর শব্শভন্ন উোদান গুশ  আণ াচনা িরুন এব্ং সংসৃ্কত শিক্ষণে এর 

গুরুত্ব শ খু্ন।  

 

 

 

 

 

 

 

 


