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

   যেক োক ো  তি তি প্রকের উত্তর তি । 
(a) What do you mean by open textbook internal formative evaluation? 

পোঠ্যপুস্ত  সহোয়িোয় অভ্যন্তরীণ গঠ্ গি মূল্যোয়  বল্কি আপত   ত  যবোকে  ? 
(b) What do you understand by the skill of using teaching aids?                                                 

তিক্ষণসহোয়  উপ রণ বযবহোকরর িক্ষিো বল্কি আপত  ত  যবোকে ? 
(c) What measures can be taken for the development of learner’s interest and 

favourable attitude towards the learning of mathematics?                                  

তিক্ষোর্থীকির আগ্রহ এবং গতণি তিখক  অ ু ূল্ মক োভ্োব তব োকির যক্ষকে ত  
পিকক্ষপ য ওয়ো যেকি পোকর? 

(d) Discuss the preparation of any one teaching-learning material used in teaching of 

Mathematics in the form of offline resources.                

অফল্োই  সম্পি তহকসকব গতণি তিক্ষোিোক  বযবহৃি যেক োক ো এ তি তিক্ষণ 
সহোয়  উপ রকণর প্রস্তুতি ত কয় আকল্োচ ো  রু ।  

(e) What are the aspects of a teacher to create a suitable environment for learning 

Mathematics?                                  

গতণি তিখক  উপেুক্ত পতরকবি তিতরর যক্ষকে তিক্ষক র  রণীয় তি গুতল্ ত ? 
 

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

যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি । 
(a) Critically discuss about the existing textbook of mathematics for class X of West 

Bengal Board of Secondary Education in the perspective of the principles of 

textbook preparation.                                                        

পোঠ্যপুস্ত  প্রস্তুতির  ীতির পতরকপ্রতক্ষকি পতিমবঙ্গ মধ্যতিক্ষো পর্থকির িিম যেণীর 
গতণি পোঠ্যপুস্ত  সম্পক থ সমোকল্োচ োমূল্  আকল্োচ ো  রু । 

(b) Make a pedagogical analysis of the content from secondary level (Graph or 

Trigonometric ratios) on the following items: 

(i) Breaking of unit into subunits with number of periods 

(ii) Write appropriate instructional objectives in behavioural terms. 

(iii) Write broad method of teaching.                                                 (2+4+4)               

ত ম্নতল্তখি পিগুতল্র উপকর মোধ্যতম স্তর (যল্খতচে বো তেক োণতমতি  অ ুপোি) 
যর্ক  এ তি তবর্য়বস্তুর উপর তিক্ষোতবজ্ঞো সম্মি তবকের্ণ  রু  : 



(i) তপতরয়ড সংখযোসহ এ  তিক  উপএ ক  তবভ্ক্ত  রু । 

(ii) আচরণগি তি কর্ক  ের্োের্ ত কিথি োমূল্  উকেিযগুতল্ তল্খু । 
(iii) তবস্তোতরি তিক্ষণ পদ্ধতি তল্খু । 

 
(c) What are the major obstacles in online teaching process of Mathematics during 

this pandemic?  As a Mathematics teacher how can you overcome these obstacles? 

অতিমোরী চল্ো োল্ী  এবং অ ল্োইক  গতণি পোঠ্িোক র বোধ্োগুতল্ ত  ত ? গতণি 

তিক্ষ  তহকসকব ত ভ্োকব আপত  এই বোধ্োগুতল্  োতিকয় উঠ্কি পোকর ? 

 
(d) Discuss the steps of construction of a standardized achievement test. What is 

probing question?                                                                                       (8+2) 

এ তি আিিথোতয়ি পোরিতিথিোর অভ্ীক্ষো ত মথোকণর ধ্োপগুতল্ আকল্োচ ো  রু ।   
অ ুসন্ধো ীমূল্  প্রে ত ? 
 

 

  


