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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

1. Answer any Five of the following questions:                                                      (2x5=10) 
নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি পোাঁচটির উত্তর দোওঃ  

 

a) Define Educational Technology. 

নিক্ষো- প্রেুক্তিনিদযোর সংজ্ঞো দোও।  

b) Define  teaching model. 

নিক্ষণ মশ্নেশ্নির সংজ্ঞো দোও। 

c) State any two advantages of concept Attainment model. 

ধোরিো গঠি মশ্নেশ্নির দুটি সুনিধো নিিৃত  র।  

d) What are the components of communication? 

যেোগোশ্নেোশ্নগর উপোদোি  ী  ী?  

e) Define CAI. 

CAI এর সংজ্ঞো দোও।  

f) What is “system Approach”? 

“নসশ্নেম দৃটিভঙ্গী”  ী?  

g) Define Instructional objective. 

নিশ্নদেিিোর উশ্নেশ্নির সংজ্ঞো দোও।  

h) What is affective domain? 

অিুভূনতমূি  যক্ষত্র  ী?  

 

 

 



2. Answer any Four of the following questions:                                                      (5x4=20) 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি চোরটির উত্তর দোওঃ  

 

a) Write the scope of Educational technology. 

     নিক্ষো- প্রেুক্তিনিদযোর পনরনধ যিি।  

b) State the  need and importance of Lecture method. 

     ি ্তৃতো পদ্ধনতর প্রশ্নয়োজিীয়তো ও গুরুত্ব নিিৃত  র।  

C) Discuss about the projected teaching aids. 

      প্রশ্নক্ষপ  নিক্ষণ প্রদীপি সম্পশ্ন ে আশ্নিোচিো  র।  

d) Write the difference between Educational objectives and Instructional objectives. 

     নিক্ষোমূি  উশ্নেিয ও নিশ্নদেিিোমূি  উশ্নেশ্নিযর পোর্ ে যগুনি যিি।  

e) Explain Team Teaching. 

     দিগত নিক্ষণ িযোিযো  র।  

f) Discuss the Educational objectives of cognitive domain. 

     জ্ঞোিমূি  যক্ষশ্নত্রর নিক্ষোমূি  উশ্নেিযগুনি আশ্নিোচিো  র।  

 

   3.      Answar any one of the following:                                                                               (10x1=10) 
            নিম্ননিনিত প্রশ্নের যে য োি এ টির উত্তর দোওঃ  

 

a) Discuss in brief Bruner’s concept attainment model of teaching and mention its various 

areas of application in education.                                                                                  5+5=10 

ব্রুিোশ্নরর ধোরিো গঠি নিক্ষণ মশ্নেিটি সংশ্নক্ষশ্নপ আশ্নিোচিো  র এিং নিক্ষোয় এর প্রশ্নয়োশ্নগর নিনভন্ন 

যক্ষত্রগুনি উশ্নেি  র।  

b) Write the components of communication and explain the role of effective communication 

in the classroom.                                                                                                              5+5=10 

যেোগোশ্নেোশ্নগর উপোদোিগুনি যিি এিং যেণী শ্নক্ষ  োে ে রী যেোগোশ্নেোশ্নগর ভূনম ো িযোিযো  র।  

 

 

 

 

 


