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তিভাগ-ক (পূর্ণমান-১০)
১।যয যকান পাাঁচটি প্রগের উত্তর দাও।

মান-২ (২X৫=১০)

ক।অধুননক র্থে াঠযক্রভ ফরর্ত কী বফাঝ?
খ।াঠযক্রর্ভয ন্তগেত দুটি নযনধয নাভ বরর্খা?
গ।ফযক্ত াঠযক্রভ ফরর্ত কী বফাঝ?
ঘ।াঠযক্রভ নফলয়ফস্তু নফনযার্য দুটি নীনত বরর্খা।
ঙ।াঠযক্রভ ংস্কার্যয দুটি ঈাদার্নয নাভ বরর্খা।
চ।অনন্তভ ভূরযায়ন ফরর্ত কী বফাঝ?
ছ।ক্রনভক ভূরযায়নর্নয দুটি ুনফধা বরর্খা।
জ।ব্লুভ-এয জ্ঞানভূরক বের্ে কয়টি স্তর্যয কথা ফর্রর্ছন?বগুনর কী কী?

তিভাগ-খ
২।যয যকাগনা একটি প্রগের উত্তর দাও।
ক)াঠযক্রর্ভয নফনবন্ন নবনি ম্পর্কে বরর্খা।
থফা
খ)ব্লুভ ংর্ানধত ফগীকযণ ম্পর্কে মা জার্না বরর্খা।

মান-১৫ (১৫X১=১৫)

তিভাগ-গ (পূর্ণমান-৬৫=২৫X১+৪X১০)
৩।সিকটি প্রগের উত্তর দাও।
মান-১ (২৫X১=২৫)
ক।াঠযক্রভ ফরর্ত কী বফাঝায়?

)নফলয়, অ)াঠযতানরকা, আ)নফলর্য়য ংর্ক,ই)জ্ঞানর্ক
খ।াঠযক্রর্ভয ধাযণার্ক নফর্েলণ কযর্ত নগর্য় কয়টি ধাযণা রেয কযা মায়?
)দুটি, অ)চাযটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি
গ।“Currere”ব্দটি বকাথা বথর্ক এর্র্ছ?
)গ্রীক, অ)রানতন, আ)পানে, ই)আংর্যনজ
ঘ।াঠযক্রভ র্ব্দয আংর্যনজ প্রনতব্দ নক?
)Psychology, অ) philosophy, আ) Curriculum, ই) Metaphysics
ঙ।াঠযক্রর্ভ কয়টি নবনিয কথা ফরা র্য়র্ছ?
)দুটি, অ)চাযটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি
চ।াঠযক্রভ নোথীয বকান নদর্কয নফকা ঘটায় ?
)নননতক, অ)জ্ঞান, আ)অধযানিক, ই)ফোঙ্গীণ
ছ।বাফফাদী ধাযণা নুয়ায়ী অধযনিক িায কয় ধযর্নয নক্রয়া অর্ছ?
)নতনটি, অ)দুটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি
জ।নোয বমাগযতভ ফান কী?
)াঠযক্রভ, অ)নেক, আ)নশু, ই)নোথী
ঝ।অধুননক াঠযক্রভ বকানভুখী নবজ্ঞতায ভফায়?
)ফহুভুখী, অ)একভুখী, আ)নিভুখী, ই)নেভুখী
ঞ।াঠযক্রর্ভয কর নদকআ কী িাযা প্রবানফত?
)ানতয, অ)দেন আ)আনতা, ই)নফজ্ঞান

ট।“Linguistic” ব্দটি বকাথা বথর্ক এর্র্ছ ?
)গ্রীক, অ)রানতন, আ)পানে, ই)আংর্যনজ
ঠ।প্রর্য়াগফার্দয প্রফক্তা বক?
)নির্বন ব্লযাংকাটে, অ)রুর্া, আ)নডঈআ, ই)ওর্য়ফায
ড।অধুননক নোফযফস্থায একটি নতু ন ধাযা কী?
)অচযণগত দৃনিবনঙ্গ, অ)ফযফস্থানাগত দৃনিবনঙ্গ, আ)নর্িভ দৃনিবনঙ্গ, ই)ুণঃধাযণাভূরক
দৃনিবনঙ্গ
ঢ।াঠযক্রভ ংক্রান্ত দৃনিবনঙ্গর্ক কয়টি বার্গ বাগ কযা মায়?
ক)নতনটি, খ) দুটি, গ)াাঁচটি, ঘ)ছয়টি
ণ।াঠযক্রর্ভয বকান দৃনিবনঙ্গ দেন ও নশুর্কনিকতায ধাযণায ঈয নবনি কর্য নযচানরত য়
থার্ক?
)ভাননফক দৃনিবনঙ্গ, অ)ফযফস্থানাগত দৃনিবনঙ্গ, আ)নর্িভ দৃনিবনঙ্গ, ই)ুণঃধাযণাভূরক দৃনিবনঙ্গ
ত।াঠযক্রর্ভয কয়টি প্রধান ঈাদান?
)চাযটি, অ)দুটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি
থ।াি কত ধযর্নয জ্ঞাবনয কথা ফর্রর্ছন?
)াতটি, অ)দুটি, আ)াাঁচটি, ই)চাযটি
দ।ফযক্ত াঠযক্রভর্ক কয়টি বার্গ বাগ কযা মায়?
)চাযটি, অ)দুটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি
ধ।াঠযক্রর্ভয নফলয়ফস্তু ননধোযণকার্র কয়টি নদর্ক গ্রয র্ত য়?
)নতনটি, অ)চাযটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি
ন।ফযক্ত াঠযক্রর্ভয ফটাআ কী?
)নরনখত, অ)নরনখত, আ)ফযক্ত, ই)-নরনখত
।দের্নয নযতভ র্রাচনায নফলয় কী?
)নননতক, অ)জ্ঞান, আ)অধযানিক, ই)ফোঙ্গীণ
প।জ্ঞানভূরক বের্ে কয়টি স্তয?
)নতনটি, অ)চাযটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি

ফ।প্রজ্ঞায ভাো কয়টি বেনণর্ত নফবক্ত?
)নতনটি, অ)চাযটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি
ব।ভনঞ্চারনভূরক বের্েয কয়টি স্তয?
)াতটি, অ)চাযটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি
ভ।নুবূনতভূরক বের্েয কয়টি স্তয?
)নতনটি, অ)চাযটি, আ)াাঁচটি, ই)ছয়টি

তিভাগ-ঘ
যয যকাগনা ৪টি প্রগের উত্তর দাও।

মান-১০ (১০X৪=৪০)

৪।াঠযক্রর্ভয প্রকৃ নত ও নযনধ ম্পর্কে বরর্খা।
৫।াঠযক্রর্ভয ংস্কৃ নতনবনিক ননধোযর্কয ফণেনা দাও।
৬।ব্রুনায-এয নননফড় নেণ তত্ত্বটি ম্পর্কে বরর্খা।
৭।NCF 2005-নো ফযফস্থায ংস্কায ম্পর্কে কী ফরা র্য়র্ছ?
৮।াঠযক্রভ ংস্কার্যয প্রনতফন্ধকতা ম্পর্কে অর্রাচনা কর্যা।
৯।াঠযক্রভ ননভোর্ণ বাফফাদী ভতাদর্েয ফদান বরর্খা।
১০।ক্রনভক ভূরযায়ন ফরর্ত কী বফাঝ? এয ুনফধা ও ুনফধাগুনর বরর্খা।

