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1. Answer any three questions of the following:

5X3=15

নীচের যেচ োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Briefly describe about the merits of simulated teaching.

অনু ৃ তি তিক্ষচনর গুণোবলী সংচক্ষচে আচলোেনো

রুন ।

b) Discuss the steps of learning design.

তিক্ষন ন িোর স্তরসমূ হ আচলোেনো

রুন।

c) Explain the importance of excursion in teaching history.

ইতিহোস তিক্ষচণ তিক্ষোমূ ল

ভ্রমচনর গুরুত্ব বযোখ্যো

রুন।

d) What are the activities of subject club in teaching History?

ইতিহোস তিক্ষচন তবষয়তিতত্ত

সতমতির

োেযোবলী

ী

ী?

e) State the general criteria of text book review in history at secondary level.

মোধ্যতম

স্তচর ইতিহোস েোঠ্যেুস্ত

েেযোচলোেনোর সোধ্োরন মোনিন্ড গুতল তলখ্ুন।

2. Answer any two questions of the following:

10x2=20

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Select one unit from the following and analysis pedagogically as per instruction:

নীচের যেচ োন এ তি ইউতনি তনবযোেন
রুন:
i)

Vedic civilization

ববতি
ii)

সিযিো।

Ashoka

অচিো
iii)

Mughel architecture

মূ ঘল স্থোেিযবস্থযো
iv)

Quit India movement.

িোরি ছোচ ো আচদোলন ।

চর তনচিযিনো অনু েোয়ী তবষয়তিতত্ত

তবচেষন

Answer the following question:

নীচের প্রে গুতলর উত্তর তিনঃ
i)

Divide the selected unit into the sub-units, mentioning the previous knowledge
expected for the subunits.
(5)

এ তি েোঠ্-এ
গুতলর
ii)

তনবযোেন

চর উে-এ চ

োতিি েূ বজ্ঞ
য োন উচেখ্

তবিক্ত

রুন এবং উেএ

রুন।

State the probing questions along with their brief responses.

অনু সন্ধোনমূ ল

(5)

প্রে তলখ্ুন সংতক্ষপ্ত উত্তর সহ।

b) Prepare one micro-teaching lesson plan on the use of questioning skill from class
VIII.
(10)

অষ্টম যেণীর েোঠ্ যেচ
বিতর

প্রে

রো িক্ষিোর উের এ তি অনু তিক্ষচনর েোঠ্ েতর ল্পনো

রুন।

c) Estimate the efficacy of simulated teaching practice before actual classroom situation.
(10)

প্র ৃ ি যেণী ক্ষ তিক্ষচনর আচে অনু ৃ তি তিক্ষণ অনু িীলচনর

োেয োতরিো মূ লযোয়ন

রুন।
d) Discuss the modern trends of evaluation in History in School.

তবিযোলচয় ইতিহোস েোঠ্ মূ লযোয়চনর আধ্ুতন

ধ্োরনোগুতল আচলোেনো

___________________

(10)

রুন।

