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First Half (Learning)  

                  

1. Answer any three of the following questions:                                        (5 × 3 = 15) 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি । 

 

(a) ‘Practice makes a man perfect’-illustrate this statement in the light of Thorndike’s 

theory of learning. 

‘অনুশীলন মানুষকে ননরুু্লর্াকে গক়ে ত াকল’। থনুডাইকের নশখন  কের আকলাকে নেেৃন টির েযাখযা 

নিন।  

(b) Cite examples of practices of reinforcement schedules in classroom situation. 

তেনিেকের পনরকেকশ েযেহৃ  প্রেলে-নিনডউল  িমূকের িৃষ্টান্ত নিন।  

(c) How can the knowledge of ‘scaffolding’ be employed as a tool to foster self 

reliant education in the present pandemic situation?  

ে ুমান মোমারী পনরনিন ক , ‘স্কাক ানডিং’ এর জ্ঞানকে নের্াকে আত্মননরু্র নশোর উপেরি   নেকিকে 

েযেোর েরা তেক  পাকর?  

(d) Make a list of applications of cooperative and collaborative learning opportunities 

for online transactional process.  

অনলাইন মাধ্যকম নশেি  প্রনিযায, িেকোনগ ামূলে এেিং িমকে  নশখন িমূকের প্রকযাকগর এেটি 

 ানলো ত নর েরুন।   

(e) Sketch a schematic diagram of information processing model of learning. 

নশখকনর  থয প্রনিযােরি মকডকলর রূপকরখার  এেটি নেশা ত নর েরুন।    

 

2. Answer any two of the following questions.                                   (10 × 2 = 20) 

যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি ।  

 

 

(a) You have a keen desire to teach a topic of your interest with the help of Gestalt 

theory of learning. Discuss your plan and steps involved in this context.   

নশখকনর তগস্টাল্ট   কের িোয ায তোন এেটি নেষকয পাঠিাকন আপনন খুে আগ্রেী । এই প্রিকে 

আপনার পিকেপ ও পনরেল্পনা েযক্ত  েরুন।  

(b) Discuss your role in organizing co-curricular activities for diverse learners. 

েহুনেধ্ নশোথীকির তেকে িেপাঠিনমে োেুােনলর িিংগঠকন আপনার রূ্নমো আকলাচনা েরুন। 
(c) Offer your valuable suggestions for enhancing  transfer of learning. 

নশখন িঞ্চালকনর িাথুে রূপাযকি আপনার িুপরামশু প্রিান েরুন।  



(d) Make a comparison between classical conditioning and operant conditioning 

theory of learning. 

নশখকনর প্রাচীন অনুে ুন এেিং িনিয অনুে ুন  কের মকধ্য  ুলনা েরুন।  

 

 

 

Second Half (Teaching) 

 

3. Answer any three of the following questions:                               (5 × 3 = 15) 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি । 

 

 

(a) Distinguish between simulated teaching and micro teaching with an example. 

উিােরিিে রূ্নমোযন নশেি এেিং  অননুশেি এর মকধ্য পাথেুয ননকিুশ েরুন। 
(b) Principle of ‘self pacing’ is one of the key features of programme learning’. Justify 

this statement.  

তপ্রাগ্রাম ননকিুশনার এেটি অনয ম তেনশষ্টয েল ‘স্বগন র নীন ’। নেেৃন টির  উপেুক্ত েযাখযা নিন।   

(c) Draw a pyramidal diagram of levels of teaching with proper interpretation. 

নশেকির স্তর িমূকের এেটি নপরানমড আেৃন র   ডাযাগ্রাম  অিংেনিে  েথােথ েযাখযা উপিাপন েরুন।  

(d) Write a comparative  account between instruction and teaching. 

ননকিুশনা এেিং নশেকির মকধ্য এেটি  ুলনামূলে আকলাচনা েরুন।   

(e) Discuss the 5E model of constructivist learning, taking an example from school 

subject of your choice. 

আপনার পছন্দম  নেিযালয নশোর তোন নেষকয নননমুন োি িম্পনেু  5E মকডলটি আকলাচনা েরুন।  

 

4. Answer any two of the following questions.                                  (10 × 2 = 20) 

যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি ।  

 

 

(a) Prepare a micro teaching lesson plan on a topic considering a specific skill and 

components therein based on your pedagogical subject. 

আপনার তপডাতগানগেযাল নেষকয তোন এেটি টনপে এর তেকে উপািানিমকূের উকেখিে এেটি 

নেকশষ িে ার ওপর অননুশেি পনরেল্পনা প্রস্তু  েরুন।  

(b) Write a brief account on advance organizer model of teaching and its educational 

significance. 

নশেকির অগ্রিী িিংগঠে মকডকলর নশোগ   াৎপেিুে  িিংনেপ্ত নেেরি নিন।  

(c)  Elucidate and exemplify the different type of variables of teaching task.  

নশখন োেুােনলর িকে েুক্ত নেনর্ন্ন ধ্রকনর চল এর  উিােরি িে েযাখযা নিন ।  
(d) Prepare a Flander Interaction Analysis matrix and state its different interpretations. 

Flander- এর নমথনিযা নেকেষকির এেটি মযানিক্স ত নর েরুন এেিং এর ওপর নেনর্ন্ন 

েযাখযা  নিন। 

 


