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Answers of each group should be in separate answer-sheet 

 Group –A 

                                      ( য কান ৫িট ে র উ র দাও।)                  5X2=10 

ক) িশখেনর সং া দাও। 

খ) িশখন নকশার সং া দাও। 

গ) অনুকৃত িশ ন বলেত কী বােঝা? 

ঘ) িশ েণর বিশ  িল লখ। 

ঙ) িশ া সহায়ক উপকরণ বলেত কী বােঝা? 

চ) সংহিত মূলক িশ ণ িক?  

ছ) একক পিরক না কােক বেল? 

জ) িশ ন দ তা বলেত কী বােঝা?                                                                                                             
                                        Group-B 

                              ( য কান ১িট ে র উ র দাও।)                  1X15=15 

ক) অনুকৃিত পাঠ দােনর দ তা সমূহ আেলাচনা কেরা। 

খ) িবিভ  ধরেনর িশ ন দ তা িল আেলাচনা কেরা। 
 

                                         Group –C 

                 (িন িলিখত িলর উ র দাও এবং িতিট ে র সিঠক উ রিট লখ।)     25x1= 25 

1) "The Art of Teaching " িট কার?        

   a) G.A.Hight              b)Allen                  c)Bucher                       d) Butch 

 

2) "Self Concept" এর একিট উপাদানের নাম কী? 
   a) Self Image                 b)Self Esteem             c)Self Efficiency                 d) কানটাই নয় 

 



3) কান দ তা এমনভােব উপ াপন করেত হেব যােত অতীত,বতমান,ভিবষ ৎ স েক িনেদশ 

কের?       

     a) পাঠ সমাি করণ  b) পাঠ উপ াপনা        c) করন          d) াকেবােডর ব বহার 

 

4) কান ধরেনর িশখন নকশােত িশখন কাযিট বা ব পিরেবেশ অংশ হেণর ারা পিরচািলত হেয় 

থােক?       
      a) Rule Based-LD    b)Role Based-LD     c)Strategy Based-LD     d)Inciolent  Based -LD 
 

5)  "িনজ  ান" িশ াথীর কান িবষয়গত ােনর মেধ  অ ভু ? 

    a)ধারণ ান          b)তথ  ান            c)অিধ ান                   d)প িতগত ান 

 

6)  "িশ া ও মেনািবদ ার মেধ  স ক বুঝেত পারেব"  - এিট  কান ধরেনর উে শ ? 

     a) রণ মুলক        b) েয়াগমূলক         c) বাধমূলক                 d)প িত মূলক 

 

7) "অনু িশ ন হল এক ধরেনর িশ ক িশ ণ কৗশল  যা সুপিরকি ত পাঠ পিরক নার 

িভি েক কম সংখ ক িশ াথী বা ব পিরি িতেত িশ েকর সুসং ািয়ত িশ ন দ তা কাশ 

কের" ক বেলেছন? 

     a) Allen                 b) Butch               c) Highet                    d) কােনািটই নয়। 
 

8) কান প িত সবসময় বা ব ও াভািবক পিরি িতেত েয়াগ করা স ব হয় না। 

      a) অনুিশ ণ       b) পাঠ সমাি করণ         c) তথ  ান               d) অিধ ান 

 

9) ভুল সংেশাধেনর জন  Feed back  েয়াগ করা হয় কান ধরেনর িশ েন? 

     a) Intelligent Tutorial System 

     b) Effectiive Teaching 

     c) Mastery Level Teaching 

     d) Computer Aided Learning 

 

10) বা ব পিরি িতেত সিঠকভােব উপ াপন করার আেগ কৃি ম পিরেবেশ  স কৃত অনু প 

কাযেক িক বেল? 

     a) Micro Teaching         b) Simulation     c) Feed Back              d) Self Teaching 



 

 

11) িশ েনর মাধ েম িশ াথীর মেধ  নতুন আচরণ সৃি , উ  কােজ উপযু  পিরেবশ ◌তু ও 

গঠনমূলক িনেদশদােনর কাজ করার ে  বা বায়নেযাগ   িত পেক কী বেল? 

     a) িশ ন মেডল         b) পাঠ সমাি করণ         c) তথ  ান              d) অিধ ান 

 

12) Concept Attainment Model এর একিট উপাদান হল- 
     a) Application             b) Demonstration         c) Simulation               d) Task Replica 

 

13) অনুিশ েণর কয়িট পযায়? 

     a) 6 িট                     b) 13িট                             c) 16িট                       d) 10িট 

 

14) অনুিশ েনর সময়কাল কত? 

     a) 36 িমিনট               b) 13 িমিনট               c) 46 িমিনট                  d) 6 িমিনট 

 

15) "িশ ক িশ াথী তার কাি ত ই া অনুযায়ী দ তােক এমনভােব চচা কের যা আচরণ 

পিরবতেনর সহায়ক" এিট ক িক বেল? 

     a) Re  Plan                b) Refeed Back            c) Re Teach                  d) Feed Back 

 

16) থাগত িশ েণর কিট র? 

     a) 4িট                              b) 6িট                             c) 8িট                       d) কানটাই নয়। 

 

17) " থেম তথ  উপ াপন করা তারপর িশ াথীরা িনেজর থেক উদাহরণ উপ াপন কের 

থােক"  এিট ক িক বেল? 

      a) Deduction Inquisitory 

      b) Inquisitory Inductive 

      c) Deductive Expository 

      d) Inductive Expository 

 

18) বাধহীন  মুখ িবদ ার কান ান নই কাথায়? 

      a)িশ েন                 b)িশখেন                  c)িশখন নকশা                      d) যৗথ িশ েন 

 



19)  িশ েণর মাধ েম িশ  াে ািভক িশ ণ লাভ কের সিঠক অনুভূিত ও স ালন এর 

অন তম  উপায় হেলা িশ ণ ক বেলেছন? 
           a) R.W.Rayburn       b) W.R.Rayburn       c) W.R.Raiburn             d) R.W.Reyburn 
 

20) িক হেলা একিট জিটল সামািজক ি য়া? 

         a) িশ া               b) িশ ণ               c) িশখন                       d) িব ান 

 

21) Modeling এর ত  িট কার ? 
        a) J.Kagan           b) Bandura         c) Gage                     d) Gallagher 

 

22) ধান ব ব  িচি তকরণ কান দ তা দােনর অ ভু ? 

        a) পাঠ উপ াপনা     b) িব ৃ িত করন          c) পাঠ সমাি করণ          d) উৎসাহদান 

 

23) তথ  উপ াপন করা িশ াথীরা িনেজর থেক উদাহরণ উপ াপন কেরন কার মাধ েম? 

        a) Inductive Expository  

        b) Deductive Expository 

        c) Inorganic Expository 

        d) কানটাই নয় 

24) িশখন পিরক নার কথািট কান সাইেকালিজ থেক উৎপি  হেয়েছ? 

        a) গ াল           b) প াভলভ             c) ি নার                   d) থনডাইক 

25) ানমূলক ে  এর কয়িট ধরন রেয়েছ? 

        a) 4                 b) 5                   c) 3                        d) 6 

                                              

                                     ( য কান ৪িট ে র উ র দাও।)                  4X10=40 

1) িশ ন কােক বেল? এর মৗিলক নীিত িল িক িক? 

2) িশ েণর বিশ  িল লখ? িশ ণ ও িশ েণর মেধ  স ক আেলাচনা কেরা। 

3) অনুিশ ণ  ও থাগত িশ েনর মেধ  পাথক  আেলাচনা কেরা? অনুিশ ণ এর সুিবধা িল 

লখ। 

4) িশখন পিরক নার ণাবলী িল লখ? 

5) িশখন নকশা কােক বেল? এর েয়াজনীয়তা  িল লখ। 

6) সংহিত মূলক িশখন বলেত কী বােঝা? এর সুিবধা ও অসুিবধা িল লখ। 

7) অনুিশ েণর ক ীয় িশ ন দ তার উপাদান সমূহ স েক লখ। 
 


