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

যেকােনা িতনিট ে র উ র িদন।
(a) Why is it necessary to follow a good learning design for effective understanding of concepts? (5)

ধারনার কাযকরী বােধর জন একিট উ ম িশখন নকশার অনসুরণ করা কন েয়াজন ?
(b) “A good teacher is choosy in his teaching learning strategies”-explain. (5)

একজন ভােলা িশ ক তারঁ িশ ণ িশখন প িত পছ করার ে িনখুতঁ ও িচশীল হেবন ব াখ া
ক ন।

(c) How continuous and comprehensive evaluations in physical science provide suitable feedback
to both learner and teacher? (5)

িকভােব ভৗত িব ােন অিবি ও ব াপক মূল ায়ন প িত িশ ক-িশ াথী উভয়েক উপযু িফডব াক
দান কের? ?

(d) How science quiz can be incorporated in the regular class teaching to grow interest of
students towards science learning? (5)

িকভােব িব ানিভি ক কুইজ িনয়িমত িণ িশ েণ সংযু কের িশ াথীেদর িব ান পােঠ আ হী কের
তালা যায়?

(e) Write down the qualities of a good achievement test. (5)

একিট উ ম পারদিশতার অভী ার িলখনু ।
2. Answer any two questions. (10 × 2 = 20)

যেকােনা িট ে র উ র িদন।
(a) What do you mean by ‘Science activities’? How can you integrate different science activities

into your class teaching to enhance interest of your students? (4+6)

িব ােনর সি য়তা বলেত কী বাঝায়। িকভােব আপিন িণ িশ েণ িবিভ িব ানিভি ক সি য়তা িল
এক ীকরণ কের আ হী কের তুলেবন ?

(b) What do you mean by micro-teaching? Why is it so necessary to enhance the teaching skills of
student-teachers in Teacher Education Institutions? (4+6)

অনিুশ ণ বলেত িক বােঝন? িশ ক িত ােন িশ ানিবশ িশ কেদর িশ ন দ তা বাড়ােত
অনিুশ ণ কন েয়াজনীয়?

(c) Construct an achievement test on Physical Science of class VII (F.M: 50) with its blue print
mentioning various behavioural objectives of each item like knowledge, understanding,
application and skill. . (5+5)

ভৗতিব ােন স ম ণীর জন একিট পারদিশতার অভী া (পূণমান 50) িনমাণ ক ন, যখােন উ
অভী ার ি উে খ করেবন এবং েত কিট অভী া পেদর আচরণগত িনণায়ক িল ( ান, বাধ

েয়াগ ও দ তা)উে খ করেবন।



(d) Why ‘pedagogical analysis’ is essential before deliver a lesson? Select any unit of Physical
Science syllabus of W.B.B.S.E. from the following and write the pedagogical analysis as per
the following points. (3+2+3+2= 10)

একজন িশ ক িহেসেব যেকােনা পাঠ দওয়ার পূেব িশ া িব ানস ত িবে ষণ কন করা উিচত? পি মব
মধ িশ া পষেদর পাঠ েমর িনে র যেকােনা একিট একক িনবাচন কের িনে া িবষেয় িশ া
িব ানস ত িবে ষণ ক ন।

Unit of Physical Science: ( একক)
A. Force and Pressure (বল ও চাপ)
B. Structure of Matter (পদােথর গঠন)
C. Electrochemical effect ( এর রাসায়িনক ভাব)
D. Chemical Reactions (রাসায়িনক িবি য়া)
Pedagogical Analysis: (িশ া িবে ষণ)
(i) Divide content of the unit into suitable subunits.

এককিট ক উপযু উপএকেক িবভ ক ন।
(ii) Write instructional objectives.

িনেদশনা মূলক িল িলখনু।
(iii) Write the teaching aids for each subunit in a tabular form.

েত কিট উপএকক এর জন উপযু িশ া দীপন িল একিট তািলকার আকাের িলখনু।


