B.Ed. SEM-III Examination: 2021
Course-VIIB
Subject: Pedagogy of Science Teaching- Life Science
Time: 2 Hours
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1. Answer any three questions.

(5 × 3 = 15)

যে য োন ো তি তি প্রনের উত্তর তি ।
(a) Illustrate the steps of Pedagogical Analysis precisely.

যেডোগতি যোল অ্যো োলোইতিি বো েোঠএ

তবনেষনের ধোে বো েেযোয়িমূ হ তববৃ ি

রু ।

(b) Describe the cycle of Microteaching process.

মোইনরোতিতচিং প্রতরয়োর চরতি বেয ো

রু ।

(c) Mention the basic qualities of a good learning design.

এ তি প্র ৃ ষ্ট তিখ

িোর গুেোবলী উনেখ

রু ।

(d) Explain the essential laboratory practicum based demonstration skills.

িীব তবজ্ঞো েরীক্ষোগোনর প্রোতি োমেোনঠ বযবহৃি অ্িযোবিয ীয় প্রতিেোি িিংরোন্ত িক্ষিোগুতল
উনেখ

রু ।

(e) Write a short note on the importance of science based activities.

োেযোবলীর গুরুত্বিমূ হ িম্পন য এ তি িিংতক্ষপ্ত িী ো তলখু ।

তবজ্ঞো তিতত্ত

2. Answer any two questions.

(10 × 2 = 20)

যেন োন ো িুতি প্রনের উত্তর তি ।
(a) Illustrate the simulated teaching skills (any five skills) with the examples from Life Science.

িীব তবজ্ঞো যেন

উিোহরেিহনেোনগ অ্ ু ৃ তিেোনঠ বযবহৃি তিক্ষ িক্ষিোগুতলর (যেন োন ো

েোাঁচতি তিক্ষে িক্ষিো) তবস্তোতরি তববৃ তি তি ।
(b) Mention the features of a good project. Write down the importance of science quiz. (5+5)

এ তি উৎ ৃ ষ্ট প্র নের মূ ল ববতিষ্টযগুতল উনেখ
গুতল তলখু ।

রু । এ তি তবজ্ঞো তিতত্ত

ু ইি-এর গুরুত্ব

(c) Discuss in details the objectives, merits and demerits of field trip.

তিল্ড-তিে এর উনেিয, িু তবধো এবিং অ্িু তবধোগুতল িম্পন য তবস্তোতরিিোনব আনলোচ ো

(4+3+3)

রু ।

(d) Select any topic of Life Science from any one class (Class VII-XII) of your own choice and do
the following as per instructions given:
(i)
Make two application based objectives and two skill based objectives.
(ii)
Describe any two teaching strategies to be used.
(iii)
Make two probing questions of your own.
(iv)
Prepare two questions (one question-from knowledge domain and one question-from
understanding domain).
(4+2+2+2)

িপ্তম যেেী যেন
তবষয়

দ্বোিি যেেী েেযন্ত ত নির েছন্দমি যেন োন ো এ তি যেেীর িীব তবজ্ঞো

েোঠযিূ তচ যেন

ত ম্নতলতখি

যে য ো এ তি তবষয় ত বযোচ

োিগুতল িম্পন্ন

রু ।

রু এবিং প্রনিয় ত নিযি অ্ ু েোয়ী

(i)

িুতি প্রনয়োগমূ ল

(ii)

েোঠিোন র বযবহোর

(iii)
(iv)

উনেিয এবিং িুতি িক্ষিো মূ ল

উনেিয তলখু ।

রো হনব এম যেন ো িুতি তিক্ষে য ৌিল িম্পন য তলখু ।
যেন োন ো িুতি অ্ ু িন্ধো ী প্রে ত নিরোই বিতর নর তলখু ।
এ তি জ্ঞো মূ ল প্রে এবিং এ তি যবোধমূ ল প্রে তলখু ।

