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Pedagogy of Teaching Social Science 

1. In order to promote interactive environment in a Social Science class, which approach 

would be most suitable? 

সামাজিক জিজ্ঞান শ্রেজিতে ইন্টাতেজিভ পজেতিতেে প্রচাতেে িনয, শ্রকান পদ্ধজেে সিতচত়ে উপযুক্ত হতি? 

 

2. Which is the common method of teaching of Social Studies? 

সামাজিক স্টাজিতিে পাঠদাতনে সাধােি পদ্ধজে শ্রকানটি? 

 

3. In Social Science, reflective teaching is preferred to routine teaching. Why?  

সামাজিক জিজ্ঞাতন প্রজেজিজিে জেক্ষাতক রুটিন জেক্ষাে শ্রচত়ে শ্রিজে পছন্দ কো হ়ে। শ্রকন? 

 

4. Discuss the new concept of Social Science? 

সামাজিক জিজ্ঞাতনে নেুন ধােিাটি আত াচনা কে? 

5.  Why the teaching of Social Science is losing its popularity according to the National 

Focus Group (2006)? 

শ্রকন িােী়ে শ্র াকাস গ্রুপ  ( ২০০৬ ))অনুসাতে সামাজিক জিজ্ঞাতনে জেক্ষাগুজ  এে িনজপ্র়েো হাোতে? 

6.  How can you say that “Portfolio is an important tool of continuous and comprehensive 

evaluation”? 

আপজন কীভাতি ি তে পাতেন শ্রয  " শ্রপার্ট ত াজ ও হ'  ধাোিাজহক এিং িযাপক মূ যা়েতনে একটি গুরুত্বপূিট 

সেঞ্জাম "?  

 

7. Which human value is most important for ensuring principle of social equality? সামাজিক 

সাতমযে নীজে জনজিে কোে িনয শ্রকান মানজিক মূ য সিতচত়ে গুরুত্বপূিট? 

 

8. Which method would be most appropriate for a constructivist discussion on historical 

monuments? 

ঐজেহাজসক সৃ্মজেস্তম্ভ জনত়ে গঠনমূ ক আত াচনাে িনয শ্রকান পদ্ধজেটি সিতচত়ে উপযুক্ত হতি? 

9. How art can help in assessing students in social science subjects? 



জেল্প কীভাতি সামাজিক জিজ্ঞাতনে জিষ়েগুজ তে জেক্ষার্থীতদে মূ যা়েতন সহা়েো কেতে পাতে? 

 

10. What are some ways to run a successful inclusive classroom? 
স   অন্তভুট ক্ত শ্রেজিকক্ষ চা াতনাে কত়েকটি উপা়ে কী? 

 

11. What is the use of exercise at the end of the lesson? 

পাতঠে শ্রেতষ অনুেী তনে িযিহাে কী? 

 

12. While preparing a lesson plan on the topic ‘Gender Equality in India’ what will be your 

first step? 

‘ভােতে শ্রিন্ডাে ইক্যয়োজ টি’ েীষটক পাঠযক্রম তেজে কোে সম়ে আপনাে প্রর্থম পদতক্ষপটি কী হতি? 

 

13. To make the text book representative of all regions and social groups how the content 

should be selected? 

সমস্ত অঞ্চ  এিং সামাজিক শ্রগাষ্ঠীে পাঠযপুস্ততকে প্রজেজনজধ তেজে কেতে কীভাতি জিষ়েিস্তু জনিটাচন কো উজচে? 

 

14. What is the prime objective of continuous and comprehensive evaluation? 

অজিজেন্ন ও িযাপক মূ যা়েতনে মূ   ক্ষয কী? 

 

15. Which method is most relevant for the teaching of historical facts/historiography at the 

upper primary level? 

উচ্চেে প্রার্থজমক স্ততেে জেহাজসক ঘর্না / ঐজেহাজসকোে পাঠদাতনে িনয শ্রকান পদ্ধজেটি সিতচত়ে প্রাসজিক? 

16. Which technique/skill is not appropriate for teaching of Social Science?  

শ্রকান প্রযুজক্ত / দক্ষো সামাজিক জিজ্ঞাতনে পাঠদাতনে িনয উপযুক্ত ন়ে? 

 

17. To develop which feeling in the students, social studies teaching is given? 

জেক্ষার্থীতদে মতধয শ্রকান অনুভূজে জিকাতেে িনয সামাজিক অধয়েতনে পাঠদান শ্রদও়ো হ়ে? 

 

18. Discuss research?  

গতিষিা আত াচনা? 

 

19.  Which type of research should be opted to solve an immediate problem? 



োত্ক্ক্ষজিক সমসযা সমাধাতনে িনয শ্রকান ধেতিে গতিষিা শ্রিতছ শ্রনও়ো উজচে? 

 

20. What is the aim of educational research? 

জেক্ষামূ ক গতিষিাে  ক্ষয কী? 

21. Why is research in education important for teachers? 

জেক্ষকতদে িনয জেক্ষা়ে গতিষিা শ্রকন গুরুত্বপূিট? 

 

22. What is studying of different groups of children of different ages simultaneously and 

describing their developmental characteristics in research called? 

একসাতর্থ জিজভন্ন ি়েতসে জেশুতদে জিজভন্ন গ্রুতপে অধয়েন এিং গতিষিা়ে োতদে জিকাতেে তিজেষ্ট্যগুজ  কী িিটনা কেতছ? 

 

23. Infer, follow, interpret, summarize, demonstrate, cite and interpolate are all verbs 

represents which level of Bloom's taxonomy?  

অনুমান, অনুসেি, িযাখ্যা, সংজক্ষপ্ত জিিেি, প্রদেটন, উদৃ্ধজে এিং ইন্টােতপাত র্ সমস্ত ক্রমগুজ  ব্লুতমে শ্রেিীজিনযাতসে শ্রকান স্ততেে 

প্রজেজনজধত্ব কতে? 

 

24. Which kind of activity is performed by the students at the knowledge level of Bloom’s 

Taxonomy?  

ব্লুতমে শ্রর্কতনাজমে জ্ঞান পযটাত়ে জেক্ষার্থীো শ্রকান ধেতিে জক্র়োক াপ সম্পাদন কতে? 

 

25.  “Social sciences are those bodies of learning and study which recognizes the stimulus and 

mutual action of physical and non-physical stimuli which produce social action”, this 

statement was given by whom?  

"সামাজিক জিজ্ঞানগুজ  শ্রসই জেক্ষাগ্রহি ও অধয়েতনে শ্রয সংস্থা যা সামাজিক জক্র়োক াপ সৃজষ্ট্ কতে এমন োেীজেক এিং োেীজেক ও 

োেীজেক উদ্দীপনাগুজ ে উদ্দীপনা এিং পােস্পজেক জক্র়োতক স্বীকৃজে শ্রদ়ে", এই জিিৃজেটি কাে দ্বাো শ্রদও়ো হত়েজছ ? 

 

 

26. Which National Policy of Education (NPE) describes that social studies should deal with 

the ideas of humanism, secularism, socialism and democracy? 



শ্রকান িােী়ে জেক্ষাে নীজে (এনজপই) িিটনা কতে শ্রয সামাজিক অধয়েতনে মাধযতম মানিোিাদ, ধমটজনেতপক্ষো, সমািেন্ত্র এিং গিেতন্ত্রে 

ধােিাগুজ  জনত়ে কাি কো উজচে? 

 

27. Why Indian society is based on the philosophy of egalitarian society?  

ভােেী়ে সমাি শ্রকন সমোিাদী সমাতিে দেটতনে উপে জভজি কতে? 

 

28. Mention the names of various subjects related to social study.  

সামাজিক অধয়েন সম্পজকট ে জিজভন্ন জিষত়েে নাম উতেখ্ কে। 

 

29. What should be the characteristics of Social Science textbook in a pluralistic society like 

India? 

ভােতেে মতো িহুত্বিাদী সমাতি সামাজিক জিজ্ঞাতনে পাঠযপুস্ততকে তিজেষ্ট্যগুজ  কী হও়ো উজচে? 

 

30. What kind of problems will be identified by a teacher through diagnostic testing in 

Social Science subject?  

সামাজিক জিজ্ঞান জিষ়েটিতে িা়োগনজস্টক পেীক্ষাে মাধযতম শ্রকান ধেতিে সমসযা জচজিে কো হতি? 

 

31.  How social phenomena are addressed through the Social Science curriculum? 

সামাজিক জিজ্ঞান পাঠযক্রতমে মাধযতম কীভাতি সামাজিক ঘর্নাটিতক শ্রমাকাতি া কো হ়ে? 

 

32. Why remedial teaching is given?  

প্রজেকােমূ ক জেক্ষা শ্রকন শ্রদও়ো হ়ে? 

 

33. What kind of language needs to be used in Social Science teaching? 

সামাজিক জিজ্ঞান জেক্ষা়ে শ্রকান ধেতিে ভাষা িযিহাে কো দেকাে? 

34. Why would you use narratives in Social Science teaching?  

শ্রকন আপজন সামাজিক জিজ্ঞাতনে জেক্ষতি জিিেি িযিহাে কেতিন? 

 

35. Write the effectiveness of Comprehensive and Continuous Evaluation.  

জিসৃ্তে এিং অজিজেন্ন মূ যা়েন কাযটকাজেো জ খু্ন। 

 



36. Mention the origin of the word ‘curriculum’.   

‘পাঠযক্রম’ েতেে উত্ক্স উতেখ্ কে। 

 

37. Which commission is known as ‘Secondary Education Commission’?  

শ্রকান কজমেন ‘মাধযজমক জেক্ষা কজমেন’ নাতম পজেজচে? 

 

38. In which method of teaching students remain passive? 

 জেক্ষার্থীতদে পডাতনাে শ্রকান পদ্ধজেতে পযাজসভ র্থাতক? 

 

39. Practice is mostly associated with which method of teaching? 

অনুেী ন শ্রিজেেভাগ জেক্ষাে পদ্ধজেে সাতর্থ িজডে? 

40. With whom the students like to spend most of their time? 

জেক্ষার্থীো োতদে শ্রিজেেভাগ সম়ে িয়ে কেতে কাে সাতর্থ পছন্দ কতে? 

 

41.  Which type of activity of students is an example of psychomotor domain?  

জেক্ষার্থীতদে শ্রকান ধেতিে কাযটক াপ সাইতকাতমার্াে শ্রিাতমতনে উদাহেি? 

 

42.  What is cognitive domain? Give an example. 

জ্ঞানী়ে শ্রিাতমইন জক? একটি উদাহেি জদন. 

 

43.  How many domains are there in taxonomy of educational objective?  

জেক্ষাগে উতদ্দেযটিে জিভাতগ কেটি শ্রিাতমন েত়েতছ? 

 

44. Which is the highest level of cognitive domain? 

জ্ঞানী়ে শ্রিাতমতনে সতিটাচ্চ স্তে শ্রকানটি? 

45. What is the importance of a field trip?  

মাতঠে ভ্রমতিে গুরুত্ব কী? 

 

46. What is the first step in the project method of teaching? 

পাঠদাতনে প্রকল্প পদ্ধজেে প্রর্থম পদতক্ষপটি কী? 

 



47. A mentally retarded student attends your lecture and sits in a deaf and dumb manner. 

What will you do?  

একটি মানজসক প্রজেিন্ধী জেক্ষার্থী আপনাে িকৃ্তোটিতে উপজস্থে হত়ে িজধে ও শ্রিািা উপাত়ে িতস। েুজম জক কেতি? 

 

48. What is the first important step in teaching activity? 

জেক্ষি কাযটক্রতমে প্রর্থম গুরুত্বপূিট পদতক্ষপটি কী? 

49. The project method of teaching is best associated with the philosophy of whom? 

জেক্ষাে প্রকল্প পদ্ধজেটি কাে দেটতনে সাতর্থ সিতচত়ে শ্রিজে যুক্ত? 

 

50. Which type of assessment is carried throughout the course?  

শ্রকাসট িুতড শ্রকান ধেতিে মূ যা়েন কো হ়ে? 

51. What does the word ‘Pedagogy’ means?  

‘জেক্ষাগে’ েতেে অর্থট কী? 

 

52. What is the use of technology to enhance learning process in education known as?  

জেক্ষা়ে জেক্ষাে প্রজক্র়ো িৃজদ্ধতে প্রযুজক্তে িযিহাে কী? 

 

53. Name the scoring guide used to evaluate the quality of the students? 

জেক্ষার্থীতদে মাতনে মূ যা়েতনে িনয িযিহৃে শ্রকাজেং গাইতিে নাম ি ুন? 

 

54. Computer Assisted Instruction is based on which psychological principle? 

কজম্পউর্াে সহা়েক জনতদট েটি শ্রকান মনস্তাজিক নীজেে উপে জভজি কতে? 

 

55. Name the place where the Teaching-Learning process is fundamentally completed. 

জেক্ষক-শ্রেখ্াে প্রজক্র়োটি শ্রমৌজ কভাতি সম্পন্ন হত়েতছ এমন িা়েগাে নাম জদন। 

56. How a “Teacher” should behave with the students? 

জেক্ষার্থীতদে সাতর্থ কীভাতি একিন "জেক্ষক" আচেি কো উজচে? 

57. Enlist the steps of a research process? 

গতিষিা প্রজক্র়োে পদতক্ষপ োজ কাভুক্ত কেতিন? 

58. What does SEN stand for?  

SEN কী শ্রিাঝা়ে? 



59. How would you identify Expressive Language disorder in a student?  

আপজন কীভাতি একিন জেক্ষার্থীে মতধয এক্সতপ্রেনা   যািুত়েি জিসঅিট াে সনাক্ত কেতিন? 

60. Applied Behavioural Analysis is often used to help children with which kind of mental 
conditions?  
প্রা়েেই শ্রকান ধেতিে মানজসক অিস্থাে সাতর্থ িাচ্চাতদে সহা়েো কেতে প্রত়োগ কো আচেি জিতেষি িযিহাে কো হ়ে? 

 


