
  
 

                                                                                                       AH-II/Education/202/C-4/21 
                            B.A. 2nd Semester (Honours) Examination, 2021 

Subject:     EDUCATION 
Course ID: 20212                                            Course Code: AH/EDN/202/C-4 

Course Title: Pedagogy 
Full Marks: 40        Time: 2hrs. 

 
The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 
as far as practicable. দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক । পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব ।  

1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 
য কাণ পাচঁ ট ে র উ র দাও ।  

 
a) What is meant by Instruction? 

িনেদশনা বলেত কী বাঝায় ? 
b) Write two differences between Teaching and Training. 

িশ ণ ও িশ ণ এর দু ট পাথক  লখ। 
c) Mention any two general principles of Teaching. 

িশ েণর যেকান দু ট সাধারণ নীিত উে খ কর। 
d) Write any two characteristics of Memory Levels of Teaching. 

রণ েরর িশ েণর যেকান দু ট বিশ  লখ। 
e) What is meant by Modification of Teacher Behaviour? 

িশ ণ আচরেণর পিরমাজন বলেত িক বাঝায় ?  
f) Write two merits of Discussion Method. 

দশন প িতর দু ট সুিবধা উে খ কর।  
g) What is Macro-teaching? 

বহৃৎ-িশ ণ কী ? 
h) Mention two factors that affect attitude? 

মেনাভােব ভাব িব ারকারী দু ট উপাদান উে খ কর ? 
 
 



  
 

 
 

2. Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20) 
য কাণ চার ট ে র উ র দাও ।   

a) What are the variables associated with Teaching?  Discuss their functions. 
িশ েণর সে  যু  চলক িল িক িক ? এেদর কাজ পযােলাচনা কর।                         (2+3=5) 

b) What is Understanding levels of Teaching? Briefly describe the steps of this level. 
িশ েণর বাধগম তার র কী ? এই েরর ধাপ িল সংে েপ িববৃত কর।                 (2+3=5) 

c) Discuss the various verbal behaviours given by Flander.  
া ার দ  ভাষাগত আচরেনর কার িল আেলাচনা কর। 

d) Differentiate between Micro-teaching and General Teaching. 
অনুিশ ণ ও সাধারন িশ েণর পাথক  কর। 

e) Discuss the functions of Teachers as a Planner. 
পিরক নাকারী িহসােব িশ েকর ভূিমকা আেলাচনা কর। 

f) Briefly discuss the basic principles of Programme Instructions. 
া াম িনেদশনার মৗিলক নীিত িল সংে েপ আেলাচনা কর । 

 
3. Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) য কাণ এক ট ে র উ র দাও ।   

a) Describe any five Maxims of Teaching with suitable example. 
িশ েণর য কান পাচঁ ট মূলনীিত উদাহরন সহ ব াখ া কর ।  
b) Discuss the roles of different Stages of Teaching. 
িশ েণর িবিভ  পযােয়র কাজ িল সংে েপ আেলাচনা কর । 
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