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1. Answer any three questions:

3×5 = 15

যে য োন তিনতি প্রশ্নের উত্তর তিন।
a. Discuss the step involved in pedagogy analysis.

তিক্ষোিোনতিতত্ত

তিশ্নেষশ্নের ধোপগুতি আশ্নিোচনো

রুন।

b. How do you distinguish between Micro Teaching and Simulated Teaching? What is
the necessity of Micro Learn?

ৃ তিম যেতে তিক্ষশ্নের মশ্নধে ত িোশ্নি পোর্থ ে

অনু তিক্ষন এিং
প্রশ্নয়োজনীয়িো

রশ্নিন? অনু পোশ্নের

ী?

c. How does Educational Excursion in Commerce Teaching enhance Learning?

তিক্ষোমূ ি

ভ্রমে

ীিোশ্নি িোতেজে তিখনশ্ন

উন্নি

শ্নর?

d. Write the importance of wall and Annual Magazine in teaching commerce.

িোতেজে তিক্ষশ্নে যিওয়োি পতি ো ও িোৎসতর

পতি োর গুরুত্ব তিখুন।

e. Discuss the different steps of Evolution.

মূ িেোয়শ্ননর তিতিন্ন ধোপগুতি আশ্নিোচনো

রুন।

2. Answer any two questions.

2×10 = 20

যে য োন িুতি প্রশ্নের উত্তর তিন।
a. Select a unit from class XI Accountancy and answer the following questions.

এ োিি যেনীর তিসোিিোস্ত্র তিষয় যর্শ্ন

এ তি তনিথোচন

রুন এিং তনশ্নের প্রেগুতির

উত্তর তিন
i) Deride a unit into subunits with ho. of periods

এ োতধ

উপ-এ

ও তপতরয়ড সংখেো দ্বোরো তিিক্ত

ii) Write any previous knowledge of the learners.

তিক্ষোর্থীরশ্নির পূ িথজ্ঞোন তিখুন
iii) Write about use of Teaching aids

তিক্ষো সিোয়

উপ রশ্নের িেিিোর সম্পশ্ন থ তিখুন।

iv) Write about use of blackboard.

ৃ ষ্ণফিশ্ননর িেিিোর সম্পশ্ন থ তিখুন

রুন।

v) Write two probing question with answer.

িুতি অনু সন্ধোনমূ ি

প্রে উত্তর সি তিখুন।

2+2+2+2+2 = 10

b. What is an Achievement Test? Discuss the different steps of construction of an
Achievement Test.

পোরিতিথিোর অিীক্ষো
আশ্নিোচনো

ী? এ তি পোরিতিথিোর অিীক্ষো গেশ্ননর তিতিন্ন ধোপগুতি

রুন।

3+7 = 10

c. Briefly discuss how simulated teaching enhances the quality of teaching in actual
classroom situation.

ীিোশ্নি ৃ তিম তিক্ষে িোস্তি পোতরতিশ্নি তিক্ষশ্নের গুনমোন উন্নি
আশ্নিোচনো

শ্নর িো সংশ্নক্ষশ্নপ

রুন।

d. Discuss the important stages and issues for text book making.

পোেেপুস্ত

প্রস্তুি রশ্নের গুরুত্বপূ েথ পেথোয় এিং তিষয়গুতি আশ্নিোচনো
________________

রুন ।

