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1. Answer any three questions

(5 × 3 = 15)

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ।
(a) Discuss briefly, the objectives of pedagogical analysis of content in Physical Science.

য ৌিতিজ্ঞো পোঠএ

এর তিক্ষোতিজ্ঞো সম্মি তিকেষকের উকেিযগুতি সংকক্ষকপ আকিোচ ো

রু ।
(b) What is meant by teaching-learning strategies?

তিক্ষে-তিখ য ৌিি িিকি

ী যিোঝোয়?

(c) Discuss the skills which are essential for a science teacher for demonstration of laboratory
based practical activities.

পরীক্ষোগোরত তত্ত

িযিহোতর

োজ প্রতিপোিক র জ য এ জ তিজ্ঞো তিক্ষক র প্রকয়োজ ীয়

রু ।

িক্ষিোগুতি আকিোচ ো

(d) Discuss the role of science club in school to develop the interest of students towards science
learning.

তিজ্ঞো তিখক তিক্ষোর্থীকির আগ্রহী
আকিোচ ো

কর যিোিোর যক্ষকে তিিযোিকয়র তিজ্ঞো ক্লোি এর ূ তি ো

রু ।

(e) Discuss briefly, the planning and organization of science field trip.

তিজ্ঞো তিষয়

তিল্ড-তিপ এর পতর ল্প ো ও সংগঠ সম্পক থ সংকক্ষকপ আকিোচ ো

2. Answer any two questions.

রু ।

(10 × 2 = 20)

যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ।
(a) Discuss the different micro skills necessary for a student-teacher to become a good science
teacher.

োকিো তিজ্ঞো তিক্ষ

এর যে তিত ন্ন অ ু িক্ষিোগুতি

হকয় ওঠোর জ য এ জ তিক্ষোর্থী-তিক্ষ

আিিয ীয় িো আকিোচ ো

রু ।

(b) Prepare a continuous and comprehensive evaluation plan for class VIII in Physical Science.

য ৌি তিজ্ঞোক অষ্টি যেেীর উপকেোগী এ তি ত রিতিন্ন এিং সোতিথ
রূপকরখো প্রস্তুি

িূ িযোয় পতর ল্প োর

রু ।

(c) Describe the essential qualities of science teaching aids.

তিজ্ঞো

তিক্ষে প্রিীপ এর অিযোিিয ীয় গু োিিী িেথ ো

রু ।

(d) Discuss different qualities (Personal and professional) of a science teacher.

তিজ্ঞো তিক্ষক র গুেোিিী (িযতিগি এিং িৃ তত্তগি) আকিোচ ো

রু ।

