
 
 

 

                                                                                                                   AH-II/Education/202/C-4/22 

B.A. 2nd Semester (Honours) Examination, 2022 

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. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

যে য োণ পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  
 

a) What is meant by Teaching? 

শিক্ষণ বলতে কী ববোঝোয়? 

b) Write two characteristics of Training. 

প্রশিক্ষণ এর দুটি  ববশিষ্ট্য বলখ। 

c) Write etymological meaning of ‘Pedagogy’ 

‘বেডোগশগ’ িতের বুযৎেশিগে অর্ থ বলখ।  

d) Write any two characteristics of Understanding Levels of Teaching. 

ববোধগম্যেোর স্ততরর শিক্ষতণর বে বকোন দুটি ববশিষ্ট্য বলখ। 

e) What is mean by Teaching Behaviour? 

শিক্ষণ আচরণ বলতে শক ববোঝোয়?  

f) Write two demerits of Lecture Method. 

বক্েৃেো েদ্ধশের দুটি অসুশবধো উতেখ কর।  

g) What are the stages of teaching?  

শিক্ষতণর েে থোয়গুশল শক শক?   

h) Mention two factors that affect attention? 

ম্তনোতেোতগ প্রভোব শবস্তোরকোরী দুটি উেোদোন উতেখ কর? 

 

 

 

 



 
 

 

2. Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20) 
যে য োণ চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ   
   

a) What is the relationship between teaching and learning? 

শিক্ষণ ও শিখতনর েোরস্পশরক সম্পকথ কী?                          

b)  Discuss the functions of pre-active stages of teaching. 

শিক্ষতণর প্রোক-সক্রিয়েো েে থোতয়র কোজগুশল আতলোচনো কর।                  

c) Write merits and demerits of Flander’s interaction analysis. 

ফ্লোণ্ডোর প্রদি শম্র্ক্রিয়ো শবতেষন েদ্ধশের সুশবধো ও অসুশবধোগুশল বলখ।  

d) Briefly describe the characteristics of micro-teaching. 

অনুশিক্ষণ-এর ববশিষ্ট্যগুশল সংতক্ষতে বণ থনো কর।  

e) Discuss the functions of Teacher as a facilitator. 

সহোয়েোকোরী শহসোতব শিক্ষতকর ভূশম্কো আতলোচনো কর। 

f) Briefly discuss the teaching learning of problem solving. 

সম্সযো সম্োধোতনর শিক্ষণ- শিখন সংতক্ষতে আতলোচনো কর।  

 

3.  Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) 
 যে য োণ এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

                

a) Write a note on levels of teaching. 

                  শিক্ষতণর স্তরগুশল সম্পতকথ িীকো বলখ।  

b) What is programme instruction? Write its type. What are the characteristics of  

programme instruction?                                                                               2+1+ 7=10                             

                  বপ্রোগ্রোম্ শনতদথিনো কী? এর প্রকোরগুশল বলখ। বপ্রোগ্রোম্ শনতদথিনোর ববশিষ্ট্যগুশল কী কী?  
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