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1. Answer any three questions.

(5 × 3 = 15)

য কােনা িতনিট ে র উ র িদন।

(a) What are the differences between traditional teaching and micro teaching? (5)
গতানুগিতক িশ ণ ও িশ েণর মেধ
িক?
(b) How can teaching aids be modified for online classes during pandemic?
অিতমারীর সময় অনলাইন

(5)

াস এর জন িশখন সহায়ক উপকরেণর পিরবতন িকভােব করা

যায়?

(c) What are the qualities of good learning design?

(5)

ভােলা িশখন নকশার ণাবলী িল িক?

(d) What is meant by behavioural objectives? Classify them.
আচরণগত

বলেত কী বাঝায়? তােদর

(4+1)

ণীিবভাগ ক ন।

(e) Distinguish between measurement and evaluation?

(5)

পিরমাপ ও মূল ায়ন এর পাথক িন পণ ক ন।

2. Answer any two questions.

(10 × 2 = 20)

যেকােনা িট ে র উ র িদন।
(a) Construct an achievement test with blue print on any topic of life science. (10)
জীবন িব ােনর যেকােনা একিট একক এর উপর

ি

সহ একিট পারদিশতার অভী া

ত ক ন।

(b) Select any one of the following unit and analyse pedagogically according to the
following instructions.
িনেচর যেকান একিট একক িনবাচন ক ন এবং িনেদশ অনুযায়ী িব ানস ত িবষয়
িবে ষণ ক ন।

Unit: Photosynthesis, Circulation, Excretion, Nervous system (Class IX-X)
একক: সােলাকসংে ষ, সংবহন, রচন , ায়ুত ,

i.

Mention previous knowledge and instructional objectives
পূব

ii.

িণ: নবম দশম।

ান ও িনেদশনা মূলক

িল উে খ ক ন।

Write two probing questions with answers from the unit
িট অনুস ানমূলক

(2+4)
(2+2)

উ র সহেযােগ িলখুন।

(c) What is the importance of science club? What activities can be planned in science
during lockdown in pandemic in secondary level?
(5+5)
িব ান িশ ায় িব ান সিমিতর
িব ােনর

িক? মাধ িমক ের অিতমারীর লকডাউন এর সময়

ে িক িক ধরেনর কাযকলাপ এর পিরক না করা যায়?

(d) Bering a science teacher, how do you organize science exhibition in your school. 10
িব ান িশ ক িহেসেব আপনার িবদ ালেয় িকভােব িব ান দশনী সংগিঠত করেবন?

