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Course-VIIB
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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.

ণুতিক্ষকণর বৈতিষ্ট্যগুতি তৈৈৃ ি

(5)

রু ।

(b) Describe the qualities of good learning design.

ভোকিো তিখ

(5)

িোর গু োৈিী সংকক্ষকে অকিোচ ো

রু ।

(c) What is Achievement Test? Explain briefly.

েোরিতিিিোর ভীক্ষো ত ? সংকক্ষকে ৈযোখযো

(5)

রু ।

(d) Discuss the importance of exhibition in History teaching.

আতিহোস তিক্ষকণ প্রিিি ীর গুরুত্ব অকিোচ ো

(5)

রু ।

(e) Differentiate between Assessment and Evaluation.

অকসসকেন্ট ও েূ িযোয়কণর েোর্ি য

(5)

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)

কর ত কিিি  ু েোয়ী তৈষয়তভতত্ত

ীকচর যে য োক ো এ তি আউত ি ত ৈিোচ
রু : Units:

i. Harappan Civilization / হরপ্পো

cooperation Movement. / তহংসো-সহকেোগ

সভযিো,

তৈকেষণ

ii. Non-violence and Non-

অকদোি

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

এ তি েোঠএ

ত ৈিোচ

োতিি েুৈজ্ঞ
ি ো উকেখ

কর উেএ ক

তৈভক্ত

রু এৈং উেএ

গুতির

রু ।

ii. State the probing questions along with their brief responses.

 ু সন্ধো েূ ি

প্রে তিখু সংতক্ষপ্ত উত্তর সহ।
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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

োতিি েুৈজ্ঞ
ি ো উকেখ

কর উেএ ক

তৈভক্ত

রু এৈং উেএ

গুতির

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.

ষ্ট্ে যেণীর জ য যে য োক ো এ ক র উের এ তি েোঠিী ো বিতর

(10)

রু ।

(d) Prepare one simulated teaching lesson plan on the skill of blackboard.

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