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1. Answer any three questions (5 × 3 = 15)

যেকােনা িতনিট ে র উ র িদন।
(a) What are the demerits of the existing system of assessment? How it should be

more effective? (2+3)

বতমান িসে ম এর িট িল িক িক? িকভােব এই প িতিটেক অিধক
কাযকরী করা যায়?

(b) Write a short note on ‘mathematics exhibitions’. (5)

গিণত দশনীর উপর সংি টীকা িলখনু।
(c) Discuss the nature and characteristics of micro-teaching. (5)

অনিুশ ণ এর কৃিত এবং িল সংে েপ আেলাচনা ক ন।
(d) Discuss, in brief, ideal teaching and learning classroom environment. (5)

আদশ িশ ণ এবং িশখন পিরেবশ স ে সংে েপ আেলাচনা ক ন।
(e) What are the major barriers in online mathematics teaching during Covid-19

pandemic and as a mathematics teacher how can you overcome these barriers? (5)

Covid-19 মহামারী চলাকালীন অনলাইেন গিণত পাঠদােনর ধান বাধা িল িক িক এবং
গিণেতর িশ ক িহেসেব িকভােব আপিন এই বাধা িল কািটেয় উঠেত পােরন।

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

যেকােনা িট ে র উ র িদন।
(a) Review the existing curriculum of mathematics of W.B.B.S.E in the perspective

of the principles of curriculum construction. 10

পাঠ ম িনমােণর নীিত িলর পিরে ি েত গিণেতর বতমান পাঠ েমর পযােলাচনা ক ন।
(b) Prepare a continuous and comprehensive evaluation plan for class X. 10

দশম জন একিট িনরবি এবং সািবক মূল ায়ন পিরক না ত ক ন।
(c) Make a pedagogical analysis of the content from class VIII on the following

items:
(i) Breaking of unit into subunits with number of periods
(ii) Write appropriate instructional objectives in behavioural terms
(iii) Teaching strategies. (2+ 5+3)

িন িলিখত পদ িলর উপর অ ম ণীর একিট িবষয়ব র উপর একিট িশ ািব ান
স ত িবে ষণ ক ন।
(i)পিরয়ডসংখ াসহ এককিট ক উপএকেক িবভ ক ন।



(ii)আচরণগত িদক থেক যথাযথ িনেদশনা মূলক িলখুন।
(iii) িশ ণ কৗশল।

(d) What is meant by the term ‘science of teaching’? How pedagogical analysis is
useful for a teacher of mathematics in his current teaching learning situation? (3 +7)

িশ েণর িব ান বলেত কী বাঝায়? িশ া িব ানস ত িবে ষণ িকভােব গিণেতর একজন
িশ েকর বতমান পিরি িতেত কাযকর ,তা আেলাচনা ক ন।


