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1. Answer any three questions:

5×3 = 15

যে য োন ো তি তি প্রনের উত্তর তি ।
a. What is the importance of “Excursion” as a social science activity?

সমোজতিজ্ঞো তিষয়তির

োেযোিলী তিসোনি তিক্ষোমূ ল

ভ্রমন র গুরুত্ব

ী?

b. Write a short note on “teaching skill”.

রু ।

‘তিক্ষণ িক্ষিো’ তিষয়তির উপর এ তি িী ো রচ ো
c. Discuss the importance of text book review.

পোঠ্যপুস্ত

পেযোনলোচ ো গুরুত্ব আনলোচ ো

রু ।

d. What are the Qualities of a Good Learning Design?

এ তি ভোনলো তিখ

িোর গু গুতল ত

ত ?

e. What do you mean by Pedagogical Analysis? What is the importance of Pedagogical
Analysis in classroom teaching?

তিক্ষোতিজ্ঞো তভতত্ত

তিষয় তিনেষণ িলনি আপত ত

তিক্ষোতিজ্ঞো তভতত্ত

তিষয় তিনেষণর গুরুত্ব ত ?

যিোনে ? যেণী তিক্ষনণর যক্ষনে

2. Answer any two questions.

2×10 = 20

যে য োন ো িুতি প্রনের উত্তর তি ।
a. Select any one of the units given below and analyse pedagogically as per the
following instructions:

ত নে প্রিত্ত এ
তিষয়তভতত্ত
i.

তিনেষণ
তিন

ভোগ

রু ।

Write appropriate instructional objectives for the chosen subunits.

তির েেোেে তিক্ষোমুল

উনেিযগুতল তলখু ।

Write teaching – learning strategies for the chosen subunit.

ত িযোতচি উপ-এ
iv.

রু এিং ত নিযি অ ু সোনর

রু ঃ

উপেু ক্ত উপ-এ ন

ত িযোতচি উপ-এ
iii.

যে য োন ো এ তি ত িযোচন

Divide the content of the unit into suitable subunits.

এ
ii.

গুতল যেন

তির জ য তিক্ষণ-তিখ য ৌিলগুতল তলখু ।

Write two criterion referenced questions (Mention the criterion against each
questions)

সু ত তিযষ্ট উনেিয সোনপনক্ষ িুতি প্রে রচ ো
ীতি উনেখ

রু । প্রতিতি প্রনের পোনি তিচোনরর

রু ।

2+3+3+2 = 10

Units:

এ

সমূ িঃ


Agriculture

ৃ তষ


Production

উৎপোি


National Income

জোিীয় আয়
b. Design an Achievement test of 20 marks on any one of the following unites. Frame a
blue print and the corresponding question paper.

ত নে তলতখি যে য োন ো এ তি এ ন র উপর ২০ ম্বনরর এ তি পোরিতিযিোর অভীক্ষো
রচ ো

রু । এ তি ব্লু-তপ্রন্ট ত মযোণ

ত মযোণ

রু ।

রু এিং িোর উপর তভতত্ত

নর এ তি প্রেপে
5+5 = 10

Units:

এ

সমূ িঃ


Industry

তিল্প


Demand supply

চোতিিো এিং যেোগো


Money and Banking

অেয ও িযোঙ্ক িযিস্থো
c. What is Micro Teaching? Discuss any one skill of Micro Teaching on any one of the
following units:
2+8 = 10

অ ু তিক্ষণ ত ? ত নে তলতখি যে য োন ো এ তি এ ন র উপর তভতত্ত অ ু তিক্ষনণর যে
য োন ো এ তি িক্ষিো িযোখযো
Units:

এ

সমূ িঃ


Central Bank

য ন্দ্রীয় িযোঙ্ক

রু ।



Black Market

োনলো িোজোর


Price Elasticity

িোম তস্থতিস্থোপ িো
d. What is Achievement Test? Briefly discuss the construction of achievement test.

পোরিতিযিোর অভীক্ষো ত ? পোরিতিযিোর অভীক্ষো গঠ্ সংনক্ষনপ িযোখযো

রু ।

2+8 = 10

____________________

