
B.Ed. SEM-III Examination: 2021 

Course-VIIB 

Subject: Pedagogy of Language Teaching - Bengali 

Time: 2 Hours                   F.M. 35 

 

1.   যে য োন ো  তি তি প্রনের উত্তর তি ।                             (5 × 3 = 15) 

(a) যেডোগতি যোল অ্যো োলোইতিি এর উনেশ্যগুতল তলখু । 

(b) অ্ ুতশ্ক্ষণ এবং অ্ ু ৃতি েোঠ এর িম্প ক তলখু । 

(c) িমতিি েোনঠ তশ্ক্ষন র ভূতম ো উনেখ  রু । 

(d) উত্তম তশ্খ    শ্োর ববতশ্ষ্ট্যগুতল তলখু । 

(e) তবি ক, তশ্ক্ষোর্কীনির ভোষো িক্ষিো ত ভোনব বৃতি  নর িংনক্ষনে তলখু । 

 
2. যেন োন ো িুতি প্রনের উত্তর তি ।                                                                (10 × 2 = 20) 

(a) িপ্তম যেণীর যেন োন ো এ তি এ   ত বকোচ   নর তবষয়বস্তু তবনেষণ  রু । 

(b) অ্ ুতশ্ক্ষণ েতর ল্প োর ধোেগুতল েেকোয়ক্রনম তবনেষণ  রু । 

(c) তবিযোলয়স্তনর বোংলোভোষো চচকোয় ভোষোেরীক্ষোগোর এর প্রধো  উে রণগুতলর 

বযবহোরতবতধ িংনক্ষনে তলখু । 

(d) ত ম্নতলতখি তবষনয় িংনক্ষনে আনলোচ ো  রু                           (5+5) 

(i) তবশ্বন োশ্ 

(ii) তশ্খ    শ্ো। 

 

 



B.Ed. SEM-III Examination: 2021 

Course-VIIB 

Subject- Pedagogy of Social Science Teaching- Education 

Time: 2 Hours                                                                                 F.M. 35 

 

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

যযক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ  

 

(a)  State the various steps of Pedagogical Analysis.    (5)  

যেডোকিোতি যো অ্যো োতত এর ধোেগুত বর্ণ ো  রু ।  

 

(b) State the characteristics of Micro Teaching.     (5) 

অ্ ুতলক্ষক র এর ববতলষ্ট্য বর্ণ ো  রু ।  

 

(c) State the importance of Learning Design.     (5) 

তলখ   ক্সোর গুরুত্ব বর্ণ ো  রু ।  

 

(d) State the importance of teaching Education as a discipline.   (5) 

তলক্ষোতবজ্ঞো  তলক্ষকর্র গুরুত্ব বর্ণ ো  রু ।  

 

(e) Compare individualistic and socialist goals of Education.    (5) 

তলক্ষোর বযতিিোতি  ও মোজিোতি  কক্ষযর মকধয েোর্ণ য  রু ।  

 

 

2) Answer any two question:       (10 × 2 = 20) 

যযক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ  

 

(a) Discuss the importance and limitations of simulated teaching.   (10) 

তমুককিড তলক্ষোর উেকযোতিিো ও ীমোবদ্ধিো আকোচ ো  রু ।  

 

(b) Describe the role of teacher in use of multimedia.     (10) 

মোতিতমতডযো বযবোকর তলক্ষক র ভূতম ো বর্ণ ো  রু ।  

 

(c) Select a unit from HS syllabus and analyze pedagogically.    (10) 

উচ্চ মোধযতম  তলক্ষোতবজ্ঞো  তকবো যর্ক  এ তি অ্ধযোয ত বণোতচি  কর তলক্ষতবজ্ঞো  
ম্মি ভোকব তবকের্  রু ।  

(d) What are the differences between Assessment and Evaluation? As a teacher how can 

you frame an Achievement Test tool in Education subject at higher secondary level? 

ধোযণ রর্ ও মূযোযক র েোর্ণ য ত রুে   রু ? তলক্ষো তবজ্ঞোক র তলক্ষ  তোকব 
উচ্চমোধযতম  স্তকর আেত  ত ভোকব েোরতিণিোর অ্ভীক্ষো প্রস্তুি  রকব ?   

*** 



B.Ed. 3rd Semester Examination 2021 

Course VIIB 

      Pedagogy of Language Teaching: English 

Time: 2 Hrs                                                     FM: 35 

  

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

 

1. What is ‘Pedagogical Analysis’? Mention the steps of ‘Pedagogical Analysis’. 

          2+3=5 

2. What is ‘Integrated Teaching’? Briefly discuss the difference between ‘integrated 

teaching’ and ‘simulated teaching’.      2+3=5 

3. Describe one language game that helps to develop the grammatical knowledge of 

the learners.          5 

4. Discuss how ‘dramatization’ can help to enhance language skills.   5 

5. Briefly illustrate how text book review and analysis help the teacher in the 

teaching-learning process.        5 

 

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

 

1. Select any one poem from class VI-VIII and prepare a pedagogical analysis by the 

following heads- 

a. Division of the Units into suitable Sub-Units 

b. Behavioural Objectives with Learning Outcomes 

c. Broad Method to be adopted 

d. Use of Teaching-Aids                    3+3+2+2=10 

2. Select any one prose from class VI-X and prepare a simulated lesson plan for the 

‘Skill of Introducing a Lesson’.        10 

3. Briefly illustrate the use of ICT in teaching English as Second Language. Describe 

the role of magazine as a tool for learning English.     5+5  

4. Write in brief any two of the following-       5+5 

a. Strategies to develop creative writing 

b. Debate as a language activity 

c. Importance of teaching aids in as ESL classroom    

    



B.ED SEM III Examination: 2021  

Course VIIB 

Subject: Pedagogy of Social Science Teaching: Geography 

Time: 2 Hours             F.M. 35 

 

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

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ  

 

(a) What is excursion? Write the merits of excursion       (2+3) 

তিক্ষোমূল  ভ্রমণ  ী? তিক্ষোমূল  ভ্রমকণর সুতিধোগুকলো তলখু । 
 

(b) Write the steps of Learning Design.        (5) 

তিখ    িোর ধোপগুতল তলখু । 
 

(c) What is simulation? Write the importance of wall magazine     (2+3) 

 ু ৃতি পোঠ  ী? যিওযোল পতি োর গুরুত্ব তলখু । 
 

(d) Write the limitations of Pedagogical Analysis       (5) 

তিক্ষণ তিজ্ঞো  তিতত্ত  পোঠ তিকেষকণর সীমোিদ্ধিো তলখু । 
 

(e) What are the principles of Micro Teaching?       (5) 

ণুতিক্ষকণর  ীতি গুতল তলখু ।  

 

2. Answer any two question:                  (10 × 2 = 20) 

যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ  

 

(a) What is pedagogical analysis? Select a unit of Geography from class VI -VIII and divide the unit 

into subunits with no of periods. Write the behavioral objectives of the unit.  (2+2+6) 

তিক্ষণ তিজ্ঞো  তিতত্ত  পোঠ তিকেষণ  ী? ষষ্ঠ যেক  ষ্টম যেতণর িূক োকলর এ তি এ   ত িবোচ  
 রু । এ  তি তপতরযড সংখযো উকেখ  কর উপ এ ক  তিিক্ত  রু । এ  তির অচরণ ি 
উকেিয তলখু । 

(b) Discuss the procedure and characteristics of micro teaching.     (5+5=10) 

ণুতিক্ষকণর পদ্ধতি ও বিতিষ্টয অকলোচ ো  রু ।   

 

(c) Discuss the different steps of achievement test.      (10) 

পোরিতিবিোর িীক্ষোর তিতিন্ন ধোপ গুতল অকলোচ ো  রু ।  

 

(d) State the purpose of textbook review. Briefly state the steps for textbook review. (4+6=10) 

পোঠয পুস্ত  পু রীক্ষকণর উকেিয উকেখ  রু । সংকক্ষকপ পোঠযপুস্ত  পু রীক্ষকণর পেবোয গুতল িণব ো 
 রু ।       

*** 
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B.Ed. SEM-III Examination: 2021 

Course-VIIB 

Subject- Pedagogy of Social Science Teaching- History   

Time: 2 Hours                                                  F.M. 35 
 

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

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ  

 

(a)  State the characteristics of Micro Teaching.     (5) 

ণুতিক্ষকণর বৈতিষ্ট্যগুতি তৈৈৃি  রু । 

(b) Describe the qualities of good learning design.     (5) 

ভোকিো তিখ    িোর গু োৈিী সংকক্ষকে অকিোচ ো  রু । 
(c) What is Achievement Test? Explain briefly.     (5) 

েোরিতিিিোর ভীক্ষো ত ? সংকক্ষকে ৈযোখযো  রু । 

(d) Discuss the importance of exhibition in History teaching.    (5) 
আতিহোস তিক্ষকণ প্রিিি ীর গুরুত্ব অকিোচ ো  রু । 

(e) Differentiate between Assessment and Evaluation.    (5) 

অকসসকেন্ট  ও েূিযোয়কণর েোর্ি য  রু । 

 

2) Answer any two question:                (10 × 2 = 20) 

যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ  
 

(a) Select one unit from the following and analyze pedagogically as per instruction:   (10) 

 ীকচর যে য োক ো এ তি আউত ি ত ৈিোচ   কর ত কিিি  ুেোয়ী তৈষয়তভতত্ত  তৈকেষণ 
 রু :  Units: i. Harappan Civilization / হরপ্পো সভযিো, ii. Non-violence and Non-

cooperation Movement. / তহংসো-সহকেোগ অকদোি   
 

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

expected for the students.          

এ তি েোঠএ   ত ৈিোচ   কর উেএ ক  তৈভক্ত  রু  এৈং উেএ  গুতির 
 োতিি েুৈিজ্ঞো  উকেখ  রু । 
ii. State the probing questions along with their brief responses.     
 ুসন্ধো েূি  প্রে তিখু  সংতক্ষপ্ত উত্তর সহ। 

 
 
 

P.T.O 
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(b) Select one unit from the following and analyze pedagogically as per instruction:   (10) 

 ীকচর যে য োক ো এ তি আউত ি ত ৈিোচ   কর ত কিিি  ুেোয়ী তৈষয়তভতত্ত  তৈকেষণ 
 রু : Units: i. Akbar / অ ৈর,  ii. Revolt of 1857 in India./ ভোরকি ১৮৫৭ সোকির 
েহোতৈকরোহ  

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

expected for the students.          

এ তি েোঠএ   ত ৈিোচ   কর উেএ ক  তৈভক্ত  রু  এৈং উেএ  গুতির 
 োতিি েুৈিজ্ঞো  উকেখ  রু । 
ii. State the probing questions along with their brief responses.     
 ুসন্ধো েূি  প্রে তিখু  সংতক্ষপ্ত উত্তর সহ। 

 
(c)  Prepare a lesson plan on any topic from class VIII.                (10) 

ষ্ট্ে যেণীর জ য যে য োক ো এ ক র উের এ তি েোঠিী ো বিতর  রু । 
(d) Prepare one simulated teaching lesson plan on the skill of blackboard.             (10) 

ব্ল্যো কৈোর্ি ৈযৈহোকরর িক্ষিোর উের এ তি  ু ৃতি তিক্ষণ েোঠ েতর ল্প ো বিতর 

 রু ।  

*** 
 
 



B.Ed. SEM-III Examination: 2021 

Course-VIIB 

Subject: Pedagogy of Science Teaching- Life Science 

Time: 2 Hours                                          F.M. 35 

 

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

 যে য োন ো  তি তি প্রনের উত্তর তি । 
(a) Illustrate the steps of Pedagogical Analysis precisely.                                   

যেডোগতি যোল অ্যো োলোইতিি বো েোঠএ   তবনেষনের ধোে বো েেযোয়িমূহ তববৃি  রু ।  
(b) Describe the cycle of Microteaching process.                               

মোইনরোতিতচিং প্রতরয়োর চরতি বেয ো  রু ।  
(c) Mention the basic qualities of a good learning design. 

এ তি প্র ৃষ্ট তিখ    িোর গুেোবলী উনেখ  রু । 
(d) Explain the essential laboratory practicum based demonstration skills.                            

িীব তবজ্ঞো  েরীক্ষোগোনর প্রোতি োমেোনঠ বযবহৃি অ্িযোবিয ীয় প্রতিেোি  িিংরোন্ত িক্ষিোগুতল 
উনেখ  রু । 

(e) Write a short note on the importance of science based activities. 

তবজ্ঞো তিতত্ত   োেযোবলীর গুরুত্বিমূহ িম্পন য এ তি িিংতক্ষপ্ত িী ো তলখু । 
   

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

যেন োন ো িুতি প্রনের উত্তর তি । 
(a) Illustrate the simulated teaching skills (any five skills) with the examples from Life Science.                                                                                      

িীব তবজ্ঞো  যেন  উিোহরেিহনেোনগ অ্ ু ৃতিেোনঠ বযবহৃি তিক্ষ  িক্ষিোগুতলর (যেন োন ো 
েোাঁচতি তিক্ষে িক্ষিো) তবস্তোতরি তববৃতি তি ।  

(b) Mention the features of a good project. Write down the importance of science quiz.  (5+5) 

এ তি উৎ ৃষ্ট প্র নের মূল ববতিষ্টযগুতল উনেখ  রু । এ তি তবজ্ঞো তিতত্ত   ুইি-এর গুরুত্ব 
গুতল তলখু ।                                                        

(c) Discuss in details the objectives, merits and demerits of field trip.                            (4+3+3)                               

তিল্ড-তিে এর উনেিয, িুতবধো এবিং অ্িুতবধোগুতল িম্পন য তবস্তোতরিিোনব আনলোচ ো  রু । 
(d) Select any topic of Life Science from any one class (Class VII-XII) of your own choice and do 

the following as per instructions given:        

(i) Make two application based objectives and two skill based objectives. 

(ii) Describe any two teaching strategies to be used. 

(iii) Make two probing questions of your own. 

(iv) Prepare two questions (one question-from knowledge domain and one question-from 

understanding domain).                                                                                 (4+2+2+2)                                       

িপ্তম যেেী যেন  দ্বোিি যেেী েেযন্ত ত নির েছন্দমি যেন োন ো এ তি যেেীর িীব  তবজ্ঞো  
তবষয়  েোঠযিূতচ যেন  যে য ো  এ তি তবষয় ত বযোচ   রু  এবিং প্রনিয় ত নিযি অ্ ুেোয়ী 
ত ম্নতলতখি  োিগুতল িম্পন্ন  রু । 



 
(i) িুতি প্রনয়োগমূল  উনেিয এবিং িুতি িক্ষিো মূল  উনেিয তলখু । 
(ii) েোঠিোন র বযবহোর  রো হনব এম  যেন ো  িুতি তিক্ষে য ৌিল িম্পন য তলখু । 
(iii) যেন োন ো িুতি অ্ ুিন্ধো ী প্রে ত নিরোই বিতর  নর তলখু । 
(iv) এ তি জ্ঞো মূল  প্রে এবিং এ তি যবোধমূল  প্রে তলখু । 

 



B.Ed. SEM-III Examination: 2021 

Course-VIIB 

Subject: Pedagogy of Mathematics Teaching 

Time: 2 Hours                                                                       F.M. 35 

 

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

   যেক োক ো  তি তি প্রকের উত্তর তি । 
(a) What do you mean by open textbook internal formative evaluation? 

পোঠ্যপুস্ত  সহোয়িোয় অভ্যন্তরীণ গঠ্ গি মূল্যোয়  বল্কি আপত   ত  যবোকে  ? 
(b) What do you understand by the skill of using teaching aids?                                                 

তিক্ষণসহোয়  উপ রণ বযবহোকরর িক্ষিো বল্কি আপত  ত  যবোকে ? 
(c) What measures can be taken for the development of learner’s interest and 

favourable attitude towards the learning of mathematics?                                  

তিক্ষোর্থীকির আগ্রহ এবং গতণি তিখক  অ ু ূল্ মক োভ্োব তব োকির যক্ষকে ত  
পিকক্ষপ য ওয়ো যেকি পোকর? 

(d) Discuss the preparation of any one teaching-learning material used in teaching of 

Mathematics in the form of offline resources.                

অফল্োই  সম্পি তহকসকব গতণি তিক্ষোিোক  বযবহৃি যেক োক ো এ তি তিক্ষণ 
সহোয়  উপ রকণর প্রস্তুতি ত কয় আকল্োচ ো  রু ।  

(e) What are the aspects of a teacher to create a suitable environment for learning 

Mathematics?                                  

গতণি তিখক  উপেুক্ত পতরকবি তিতরর যক্ষকে তিক্ষক র  রণীয় তি গুতল্ ত ? 
 

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

যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি । 
(a) Critically discuss about the existing textbook of mathematics for class X of West 

Bengal Board of Secondary Education in the perspective of the principles of 

textbook preparation.                                                        

পোঠ্যপুস্ত  প্রস্তুতির  ীতির পতরকপ্রতক্ষকি পতিমবঙ্গ মধ্যতিক্ষো পর্থকির িিম যেণীর 
গতণি পোঠ্যপুস্ত  সম্পক থ সমোকল্োচ োমূল্  আকল্োচ ো  রু । 

(b) Make a pedagogical analysis of the content from secondary level (Graph or 

Trigonometric ratios) on the following items: 

(i) Breaking of unit into subunits with number of periods 

(ii) Write appropriate instructional objectives in behavioural terms. 

(iii) Write broad method of teaching.                                                 (2+4+4)               

ত ম্নতল্তখি পিগুতল্র উপকর মোধ্যতম স্তর (যল্খতচে বো তেক োণতমতি  অ ুপোি) 
যর্ক  এ তি তবর্য়বস্তুর উপর তিক্ষোতবজ্ঞো সম্মি তবকের্ণ  রু  : 



(i) তপতরয়ড সংখযোসহ এ  তিক  উপএ ক  তবভ্ক্ত  রু । 

(ii) আচরণগি তি কর্ক  ের্োের্ ত কিথি োমূল্  উকেিযগুতল্ তল্খু । 
(iii) তবস্তোতরি তিক্ষণ পদ্ধতি তল্খু । 

 
(c) What are the major obstacles in online teaching process of Mathematics during 

this pandemic?  As a Mathematics teacher how can you overcome these obstacles? 

অতিমোরী চল্ো োল্ী  এবং অ ল্োইক  গতণি পোঠ্িোক র বোধ্োগুতল্ ত  ত ? গতণি 

তিক্ষ  তহকসকব ত ভ্োকব আপত  এই বোধ্োগুতল্  োতিকয় উঠ্কি পোকর ? 

 
(d) Discuss the steps of construction of a standardized achievement test. What is 

probing question?                                                                                       (8+2) 

এ তি আিিথোতয়ি পোরিতিথিোর অভ্ীক্ষো ত মথোকণর ধ্োপগুতল্ আকল্োচ ো  রু ।   
অ ুসন্ধো ীমূল্  প্রে ত ? 
 

 

  



B.Ed. SEM-III Examination: 2021 
Course-VIIB 

Subject- Pedagogy of Social Science Teaching- Philosophy    

Time: 2 Hours                       F.M. 35 

 

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

যযক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ  
 

(a) What is Micro Teaching? Comparison between micro teaching and traditional 

teaching.              (1+4) 

 ুতলক্ষ  বকি ত  যবোকে ?  ুতলক্ষ  ও প্রচতি োধোরণ তলক্ষকণর মকধে িু ো 
 রু ।  

(b) Write the importance of Simulated Teaching.           (5) 

ভূতম োয়  তলক্ষক র গুরুত্বগুত তখু ।  
(c) Definition of Learning Design. Discuss different stages of learning design.      (1+4) 

তলখ    লোর ংজ্ঞো তি । তলখ    লোর তবতভন্ন স্তরগুত অকোচ ো  রু ।  
(d) Mention difference between wall and Annual Magazine in Teaching Philosophy. (5) 

িলশ  তলক্ষক  যিওয়ো ও বোতশ  পতি োর মকধে পোর্শ ে উকেখ  রু ।  
(e) Difference between Assessment and Evaluation.               (5) 

মূেত রুপ  এবং মূেোয়ক র মকধে পোর্শ ে  রু ।  
 

2) Answer any two question:                (10 × 2 = 20) 

যযক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ  
 

(a) Briefly discuss the qualities of a Social Science (Philosophy) Teacher.          (10) 

মোজতবজ্ঞোক র (িলশক র) তলক্ষক র গুণোবী ংকক্ষকপ অকোচ ো  রু ।  
(b) Select any topic from class XI and analyse pedagogically as per instruction.       (10) 

এ জ  যেত র যয য োক ো এ তি তবয় ত ধশোর   রু  এবং ত কিশল  ুযোয়ী 
তলক্ষোতবজ্ঞো  তভতত্ত  তবকেণ  রু ।  
Construct a Criteria Reference Test and its blue print 

এ তি উকেলেতভতত্ত  ভীক্ষোপি রচ ো  রু  এবং িোর বু্লতপ্রন্ট ত মশো   রু ।  
(c) i) Write any two purpose of Textbook Review.     (2+8) 

পোঠ্ে পুস্ত  পযশোকোচ োর যয য োক ো িুতি উকেলে তখু ।  
ii) Discuss criteria of Text Book Review. 

পোঠ্ে পুস্ত  পযশোকোচ োর মো িণ্ডগুত অকোচ ো  রু ।  
(d) How many types of Evaluation? Characteristics & Difference between formative and 

Summative Evaluation.             (2+4+4) 

মূেোয়   য় প্র োর? গঠ্ মূ  এবং ং  ধমশী মূেোয়ক র ববতলষ্ট্ে এবং পোর্শ ে    
তখু ।      



B.Ed. SEM-III Examination: 2021 

Course-VIIB 

 

Subject: Pedagogy of Science Teaching- Physical Science 

 

Time: 2 Hours                                                    F.M. 35 

 

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

  যেক োক ো  তি তি প্রকের উত্তর তি । 
(a) Discuss briefly, the objectives of pedagogical analysis of content in Physical Science. 

য ৌিতিজ্ঞো  পোঠএ   এর তিক্ষোতিজ্ঞো সম্মি তিকেষকের উকেিযগুতি সংকক্ষকপ আকিোচ ো 
 রু । 

(b) What is meant by teaching-learning strategies? 

তিক্ষে-তিখ  য ৌিি িিকি  ী যিোঝোয়? 
(c) Discuss the skills which are essential for a science teacher for demonstration of laboratory 

based practical activities. 

পরীক্ষোগোরত তত্ত  িযিহোতর  োজ প্রতিপোিক র জ য এ জ  তিজ্ঞো  তিক্ষক র প্রকয়োজ ীয় 
িক্ষিোগুতি আকিোচ ো  রু । 

(d)  Discuss the role of science club in school to develop the interest of students towards science 

learning.                                                                                                          

তিজ্ঞো  তিখক  তিক্ষোর্থীকির আগ্রহী  কর যিোিোর যক্ষকে তিিযোিকয়র তিজ্ঞো  ক্লোি এর  ূতি ো 
আকিোচ ো  রু । 

(e) Discuss briefly, the planning and organization of science field trip.                                              

তিজ্ঞো  তিষয়  তিল্ড-তিপ এর পতর ল্প ো ও সংগঠ  সম্পক থ সংকক্ষকপ আকিোচ ো  রু । 
 

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

 যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি । 
(a) Discuss the different micro skills necessary for a student-teacher to become a good science 

teacher. 

 োকিো তিজ্ঞো  তিক্ষ  হকয় ওঠোর জ য এ জ  তিক্ষোর্থী-তিক্ষ  এর যে তিত ন্ন অ ুিক্ষিোগুতি 
আিিয ীয় িো আকিোচ ো  রু । 

(b) Prepare a continuous and comprehensive evaluation plan for class VIII in Physical Science. 

য ৌি তিজ্ঞোক  অষ্টি যেেীর উপকেোগী এ তি ত রিতিন্ন এিং সোতিথ  িূিযোয়  পতর ল্প োর 
রূপকরখো প্রস্তুি  রু । 

(c) Describe the essential qualities of science teaching aids. 

তিজ্ঞো   তিক্ষে প্রিীপ  এর অিযোিিয ীয় গু োিিী  িেথ ো  রু । 
(d) Discuss different qualities (Personal and professional) of a science teacher. 

তিজ্ঞো  তিক্ষক র গুেোিিী (িযতিগি এিং িৃতত্তগি) আকিোচ ো  রু । 
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B.Ed. SEM-III Examination: 2021 

Course-VIIB 

Subject- Pedagogy of Social Science Teaching- Political Science   

Time: 2 Hours                       F.M. 35 

 

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

যযক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ  

 

(a) What is meant by ‘Micro-Teaching’? Discuss briefly the components of the skill of 

using Blackboard.                 (2+3) 

 ুতলক্ষ  বকি  ী যবোঝোয়?  ৃষ্ণফক র বযবোর পিুকের উপোিো  গুত ংকক্ষকপ 
অকোচ ো  রু ।   

(b) Discuss briefly the components of the skill of ‘introducing a lesson’.             (5) 

‘পোঠ বিোর ো র ’ পিুকের উপোিো  গুত ংকক্ষকপ অকোচ ো  রু ।   
(c) Discuss briefly the importance of ‘Excursion’ in teaching Political Science.            (5) 

রোষ্ট্রতবজ্ঞো  তলক্ষক র যক্ষকে ‘ভ্রমক র’ গুরুে ংকক্ষকপ অকোচ ো  রু ।   
(d) Briefly discuss the importance of ‘Evaluation’.                (5) 

‘মুযোয়ক র’ গুরুে ম্পক ে ংকক্ষকপ অকোচ ো  রু ।   
(e) What are the differences between Macro Teaching and Micro Teaching?            (5) 

তলক্ষণ ও  ুতলক্ষক র পোর্ে যগুত  ী  ী?   
 

2. Answer any two question:                (10 × 2 = 20) 

যযক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ  

 

a) Make a ‘Pedagogical Analysis’ on any one unit on the basis of the following Points – 

Elements of State / Supreme Court / Functions of Gram Panchayet.       (3+5+2) 

ত কিেল  ুোকর যয য োক ো এ তি এ ক র উপর ‘তলক্ষ -তবজ্ঞো তভতত্ত ’ তবকে  
 রু  – রোকষ্ট্রর উপোিো  / ুতপ্রম য োিে / গ্রোম পঞ্চোকয়            ।   

i. Previous Knowledge 

পূবেোতজেি জ্ঞো   
ii. Teaching Learning Strategies 

তলক্ষ -তলক্ষণ য ৌল  
iii. Prepare a ‘Work Sheet’. 

এ তি ‘ োকজর পোিো’ প্রস্তুি  রু   
b) Prepare a ‘Lesson Plan’ on any one unit of Class XI (Political Science).            (10) 

এ োিল যেতণর (রোষ্ট্রতবজ্ঞো ) যয য োক ো এ তি এ ক র উপর ‘পোঠ পতর ল্প ো’ প্রস্তুি 
 রু ।          P.T.O 
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c) Prepare a ‘Lesson Plan’ on any one unit of Class XII (Political Science).            (10) 

দ্বোিল যেতণর (রোষ্ট্রতবজ্ঞো ) যয য োক ো এ তি এ ক র উপর ‘পোঠ পতর ল্প ো’ প্রস্তুি 
 রু ।  
 

d) Discuss the importance of constitution study in the Political Science.             (10) 

ংতবধো  পোকঠর গুরুে অকোচ ো  রু ।   

*** 



B.Ed. SEM-III Examination 2022 

Course- VIIB 

Subject: Pedagogy of Language Teaching: Sanskrit 

                                         Time: 2 Hours                                                               F.M. 35 

 

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

     যে য োন ো তি টি প্রনের উত্তর তি । 
 
a) What is Learning Design? Briefly describe the qualities of good learning design. 2 + 3 
   শিখন কাঠাম া কী? সংমেমে উত্ত  শিখন কাঠাম ার গুণাবলী শলখুন। 
 
b) What are the various components of Language laboratory? 
   ভাষা েরীোগামরর শবশভন্ন উোদান কী কী? 
 
c) What is Micro teaching? Write the different stages of micro teaching cycle.  2 + 3 
   অনুশিেণ কী? অনুশিেণ চমের শবশভন্ন স্তমরর না গুশল শলখুন। 
 
d) Discuss the educational value of ‘Sahitya Sabha’. 
   ‘সাশিত্যসভা’র শিোগত্  ূলয আমলাচনা করুন। 
 
e) Discuss the main characteristic of simulated teaching. 
   অনুকৃশত্ শিেণ / ভুশ কায়ন শিেমণর ববশিষ্ঠ্যস ূি আলচনা করুন।  
   
 

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

  যে য োন ো িটুি প্রনের উত্তর তি । 
 
a) Analyse pedagogically a Sanskrit poetry of Class VIII on the basis of following points:  
  নীমচর শবষয়গুশলর শভশত্তমত্ অষ্ট  শ্রেণীর একটি েমদযর শিোত্াশিক শবমেষণ করুন:  2.5+2.5+2.5+2.5 

i) Division of unit into sub-units. (একমকর উে-একমক শবভাজন)। 
ii) Instructional Objectives (শনমদেি ূলক উমযযিয)। 
iii) Teaching Learning strategies. (শিেণ শিখমনর শ্রকৌিল)। 
iv) A blue print for CRT. ( ানশভশত্তক অভীোেমের একটি রূেমরখা)। 
 
b) Mention the advantages of ICT in Sanskrit language learning. 

   সংসৃ্কত্ ভাষা শিোর শ্রেমে ICT বযবিামরর সুশবধা আমলাচনা করুন । 
 
c) Review and analyse a Sanskrit text Book of Class VII. 

   সপ্ত  শ্রেণীর সংসৃ্কত্ োঠয েুস্তমকর শবমেষণ ও ের্োমলাচনা করুন । 
 
d) What is integrated teaching? Mention the advantages and disadvantages of it. 

   স শিত্ শিেণ কী? এই শিেমণর সুশবধা – অসুশবধাগুশল শলখুন । 


