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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)

ভূ তম োয় তলক্ষক র গুরুত্বগুত তখু ।
(c) Definition of Learning Design. Discuss different stages of learning design.

তলখ

লোর ংজ্ঞো তি । তলখ

লোর তবতভন্ন স্তরগুত অকোচ ো

(1+4)

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.

মূ েত রুপ এবং মূ েোয়ক র মকধে পোর্শ ে

(5)

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.

মোজতবজ্ঞোক র (িলশক র) তলক্ষক র গুণোবী ংকক্ষকপ অকোচ ো

(10)

রু ।

(b) Select any topic from class XI and analyse pedagogically as per instruction.

এ জ যেত র যয য োক ো এ তি তবয় ত ধশোর
তলক্ষোতবজ্ঞো তভতত্ত

তবকেণ

(10)

রু এবং ত কিশল  ু যোয়ী

রু ।

Construct a Criteria Reference Test and its blue print

এ তি উকেলেতভতত্ত

ভীক্ষোপি রচ ো

রু এবং িোর ব্লুতপ্রন্ট ত মশো

(c) i) Write any two purpose of Textbook Review.

পোঠ্ে পুস্ত

রু ।
(2+8)

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)

মূ েোয়
তখু ।

য় প্র োর? গঠ্ মূ 

এবং ং  ধমশী মূ েোয়ক র ববতলষ্ট্ে এবং পোর্শ ে

