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B.ED. SEM-III EXAMINATION: 2021  

Course: VIIB 

Subject: Pedagogy of Social Science Teaching- Economics 

Time: 2 Hours                                                                                  F.M. 35 

 

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

যযক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ  

 

(a) What is the importance of "Debate" as a Social Science activity?  (5) 

মোজতিজ্ঞো  তিয়তির  োযযোিী তোকি "তিি য ভোর" গুরুত্ব ত ? 
(b)  Briefly describe the merits of simulated teaching.     (5) 

ভূতম োয়ণ তলক্ষকণর ুতিধোগুত ংকক্ষকে অকোচ ো  রু । 
(c) State the general criteria of textbook review in Economics at Higher Secondary level.

           (5) 

উচচমোধযতম  স্তকর র্য ীতি েোঠ্যেুস্ত  েযযোকোচ োর োধোরণ মো িন্ডগুত উকেখ  রু । 
(d) State the characteristics of "Achievement test".     (5) 

েোরিতলযিোর ভীক্ষোর বিতলষ্ট্যগুত উকেখ  রু । 
(e)  Write the significance and limitation of pedagogical analysis in Economics teaching.  

            (2½ + 2½) 

র্য ীতি তলক্ষকণর তিয়িস্তুর তিজ্ঞো তভতত্ত  তিকেণ এর িোৎেযয ও ীমোিদ্ধিো গুত 
তখু ।  

 

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

যযক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ   
 

(a) Select any one of the following units and analyze pedagogically according to the 

following instructions:                 (10) 

 ীকচর যয য োক ো এ তি এ   ত িযোচ   রু  এিং ত কিযল  ুযোয়ী তিজ্ঞোম্মি তিয় 
তিকেণ  রু :  
Unit: Price Elasticity, Market, Central Bank. 

এ  : িোমগি তিতিিোে িো, িোজোর, য ন্দ্রীয় িযোঙ্ক। 
i. Mention previous knowledge and instructional objectives. 

েূিযজ্ঞো  ও ত কিযল োমূ  উকেলযগুত উকেখ  রু । 
ii. Write two probing questions with answers from the unit. 

িুতি  ুন্ধো মূ  প্রে উত্তর কযোকগ তখু ।  

 

(b) Construct an achievement test with blueprint on any topic of Economics at Higher 

Secondary level.                  (10) 
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উচচমোধযতম  স্তকরর র্য ীতির যয য োক ো এ তি এ   এর উের বু্লতপ্রন্ট  এ তি 
েোরিতলযিোর ভীক্ষো প্রস্তুি  রু । 

 
(c) Mention the major skills of Micro Teaching. Discuss any one skill of Micro Teaching 

on any one unit from your subject at Higher Secondary level.             (10) 

ণুতলক্ষক র প্রধো  িক্ষিোগুত উকেখ  রু । উচচমোধযতম  স্তকর অে োর তিকয়র যয 
য োক ো এ তি এ ক র উের ণুতলক্ষকণর যয য োক ো এ তি িক্ষিো অকোচ ো  রু ।  

 

(d) Discuss the modern trends of evaluation in Economics at Higher Secondary level. (10) 

উচচমোধযতম  স্তকর র্য ীতি েোকঠ্র মূযোয়ক র অধুত   ধোরোগুত অকোচ ো  রু । 
 

*** 


