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The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in
their own words as far as practicable.
1. Answer any four of the following questions:
2×4=8
(a) Define ‘Pedagogy’.
(b) Mention two characteristics of effective teaching.
(c) Define output variable of teaching.
(d) Mention a psychological basis of using teaching-aids in the classroom.
(e) Mention two liabilities of a teacher towards students.
(f) Mention two advantages of Lecture method of teaching.
2. Answer any four of the following questions:
4×4=16
(a) Write any four psychological principles of teaching.
(b) Write about professional qualities of a good teacher.
(c) How can story-telling method be used in teaching science subjects?
(d) Write four applications of Problem-Solving method of teaching.
(e) Write a note on multimedia as teaching aids.
(f) Write the importance of demonstration method in teaching.
3. Answer any one of the following questions:
8×1=8
(a) Discuss about relationship between teaching and learning.
(b) Mention the advantages and limitations of programmed instruction.
--------------------------

ব ানু বাদ
১. িনেচর য কান চার

ে র উ র লখ :

(ক) ‘Pedagogy’-র সং

২×৪=৮

া দাও ।

(খ) কাযকরী িশ েণর দু ট বিশ

উে খ কেরা।

(গ) িশ েণর আউটপুট চলেকর সং
(ঘ)

ণীকে

া দাও।

িশ ণ-সহায়ক উপকরণ ব বহােরর এক ট মন া

(ঙ) িশ াথ েদর

ক িভি

উে খ কেরা।

িত একজন িশ েকর দু ট দায়ব তা উে খ কেরা।

(চ) িশ েণর বক্তৃতাদান প িতর দু ট সুিবধা উে খ কর।
২. িনেচর যেকােনা চার

ে র উ র লখ :

৪×৪=১৬

(ক) িশ ার য কান চার ট মন া

ক নীিত লখ।

(খ) একজন ভােলা িশ েকর পশাগত
(গ) কীভােব গ -বলা প িত িব

ণাবলী স

ােনর িবষয় িল শখােনার জন ব বহার করা যেত পাের?

(ঘ) ) সমস া সমাধান িশ ণ প িতর চার ট
(ঙ) িশ ণ সহায়ক িহসােব মাি
(চ) িশ াদােন
৩. িনেচর যেকােনা এক

েয়াগ লখ ।

িমিডয়ার উপর এক ট নাট লখ।

িতপাদন প িতর

লখ।

ে র উ র লখ :

(ক) িশ ণ ও িশখেনর মেধ স
(খ)

েক লখ।

৮×১=৮
ক িনেয় আেলাচনা কেরা।

া াম িশখন-এর সুিবধা এবং সীমাব তা উে খ কেরা।
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