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B.Ed. Special Education (M.R / H.I / V.I) ODL Programme 
Paper Code: A4 (Part-II) 

Pedagogy of Teaching Mathematics 

Q1. Etymologically the term ‘Mathematics’ is derived from two Greek words _________ and 
__________. 

 
Q1. ব্যুৎপত্তিগত ভাবব্ ‘Mathematics’ শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ __________ এব্ং 

_________থেবক উদ্ভয ত হবেবে । 

 

Q2. Which one of these is not a type of error for word problem? 
 
Q2. শব্দজত্তিত সমসুার জিু থকািটি ত্রুটির প্রকারবভদ িে ? 

 
Q3. Which of these is not a necessary instrument for mathematics laboratory? 
 
Q3. এর মবযু থকািটি গত্তিত পরীক্ষাগাবরর জিু প্রবোজিীে যন্ত্র িে ? 

 
Q4.’Recognize’ is the mental process/ability of _____________ level of objectives 
 

Q4. ‘Recognize’ হল ___________ মূলক উবেশু এর একটি মািত্তসক দক্ষতা । 

 
Q5. Which of these is the problem faced by the students with learning disabilities in 
Mathematics: 
 
Q5. গত্তিত ত্তশক্ষাবে অসমেথ ত্তশক্ষােীরা ত্তিবের থকাি সমসুার সম্মযখীি হবত পাবর ?  

 
Q6. In which method of teaching mathematics, teacher gives the relevant formula after 
announcing the topic for the day? 
 
Q6.গত্তিত ত্তশখবির থকাি পদ্ধত্ততবত ত্তশক্ষক/ত্তশত্তক্ষকা ত্তব্ষে থ াষিার পবরই প্রাসত্তিক সূত্রটি থদি?  

 
Q7. Examination is only one of the _________ of assessment.  
 

Q7. পরীক্ষা মূলুােবির অিুতম একটি ___________। 

 
Q8. ‘Cussionaire Rods’ were devised in ___________. 
 

Q8. ‘Cussionaire Rods’ ___________ সাবল ততত্তর করা হবেত্তেল । 



 
Q9. Andragogy is a type of ___________. 
 

Q9. ‘Andragogy’ এক যরবির ___________। 

 
Q10. Aryabhatta was born in the year: 
 

Q10. Aryabhatta জন্ম গ্রহি কবরি _________ সাবল । 

 

Q11. The founder of unit approach of teaching is _________. 
 

Q11. ত্তশক্ষবির থক্ষবত্র একক পত্তরকল্পিার প্রত্ততষ্ঠাতা হবলি __________ । 

 
Q12. Which of the following is not a stage of contextual learning? 
 
Q12. ত্তিম্নত্তলত্তখতগুত্তলর মবযু থকািটি প্রাসত্তিক ত্তশক্ষার একটি পযথাে িে?  

 
Q13. ________________ is a collection of evidence of a person’s skills. 
 

Q13. ________ একজি ব্ুাত্তির দক্ষতার প্রমাি সংগ্রহ । 

 
Q14. According to Jean Piaget, the duration of concrete operational stage of a child is 
____________. 
 
Q14. Jean Piaget র মতািযসাবর, একজি ত্তশশুর concrete operational stage র 

সমেকাল হল __________ । 

 
Q15. Which of the following is the advantage of group learning in mathematics teaching? 
 
Q15. ত্তিবের থকািটি গত্তিত ত্তশক্ষাে দলগত ত্তশখি এর সযত্তব্যা? 

 
Q16. Siddhanta Shiromani was written by ___________. 
 

Q16. ____________ ত্তসদ্ধান্ত ত্তশবরামত্তি ত্তলবখত্তেবলি। 

 
Q17.  Which of these are the characteristics of assessment? 
 

Q17. ত্তিবের থকািটি assessment এর তব্ত্তশষ্ট্ু।  

 
Q18. “Zone of proximal development” is introduced by ___________ 
 



Q18. “Zone of proximal development”_________ দ্বারা প্রব্ত্ততথ ত। 

 
Q19. According to associates of Herbart, which of these is not a basic step in lesson planning? 
 
Q19. Herbart এর সহবযাগীবদর মবত, এর মবযু থকািটি পাঠ পত্তরকল্পিার প্রােত্তমক পদবক্ষপ িে?  

  

Q20. _____________ is designed to provide information about the specific nature of the pupil’s 
difficulties in particular subject area. 
 

Q20. ___________________ ত্তিত্তদথ ষ্ট্ ত্তব্ষবের থক্ষবত্র ত্তশক্ষােীবদর অসযত্তব্যার ত্তিত্তদথ ষ্ট্ প্রকৃত্তত সম্পবকথ  তেু 

সরব্রাহ করার জিু িকশা করা হবেবে। 

  
Q21. The equal sign (=) was first introduced in ___________. 
 

Q21.সমাি ত্তেহ্ন (=) প্রেম প্রব্ত্ততথ ত হে __________ সাবল । 

 
Q22. Which of these is a disadvantage of discussion method in mathematics teaching? 
 
Q22.ত্তিম্নত্তলত্তখত থকািটি গত্তিত ত্তশখবির আবলােিা পদ্ধত্ততর একটি অসযত্তব্যা? 

 
Q23. The full form of CAI is __________. 
 

Q23.CAI এর সমূ্পিথ আকার হল __________।  

 
Q24. ____________ included taxonomy in educational objectives. 
 

Q24.ত্তশক্ষাগত উবেবশু taxonomy এর অন্তরভয ত্তিকরি কবরি ____________। 

 
Q25. ____________ is not a type of summative assessment 
 

Q25._________________ সমত্তষ্ট্মূলক assessment এর প্রকারবভদ িে। 

  

Q26.which of these is not a benefit of Mathematics Club: 
 
Q26.ত্তিম্নত্তলত্তখত থকািটি গত্তিত ক্লাবব্র উপকার ত্তহসাবব্ গিু করা যাে িাাঃ  

 

Q27.Combine is an action verb associated with  ____________ level of objective 
 

Q27.Combine, একটি action verb    ____________ মূলক উবেুশর সাবে সংযযি।  

 
Q28.  _______________ is the father of geometry 
 



Q28.  _______________ হবলি জুাত্তমত্ততর জিক।  

 
Q29. ____________ is not a type of concept attainment model. 
 

Q29. __________ একটি concept attainment model এর প্রকারবভদ িে। 

 
Q30. ___________ is a brand of interactive white board. 
                                                              

Q30. ___________ হল interactive white board এর একটি ব্র্ুান্ড।  

 

Q31. There are ___________ chapters in ‘Leelavati’ written by 

Bhaskaracharya 

 

Q31 Bhaskaracharya রত্তেত ‘Leelavati’ থত __________ অযুাে রবেবে 

 

Q32. ____________ helps In making decisions for the future. 

 

Q32. ____________ ভত্তব্ষুৎএর ত্তসদ্ধান্ত ত্তিবত সাহাযু কবর।   

 

Q33. Cussionaire Rods helps students to reflect on _________ 

 

Q33. Cussionaire Rods ত্তশক্ষােীবদর __________ এর প্রত্ততফলবি সাহাযু কবর। 

 

Q34. Synthetic method glorifies ______________ 

 

Q34. সংবেষি পদ্ধত্তত ______________ থক থগৌরব্মে কবর। 

 

Q35. Which of the following is not an importance of evaluation? 

 

Q35.ত্তিবের থকািটি মূলুােবির গুরুত্ব িে ?  

 

Q36. The _________ of the advance organizer model is structured 

and teacher centered. 

 

Q36.অুাডভান্স অরগািাইসার মবডল টির _______________ কাঠাবমাগত ও ত্তশক্ষক থকত্তিক। 

 

Q37. Predict is a mental process/ ebility of __________ level of 

objectives. 

 

Q37.পূব্থাভাস হল ___________________স্তবরর উবেুশর একটি দক্ষতা । 

 

Q38. __________________ method is the method of importing 

information of the content through speech in face to face mode. 



 

Q38.______________ পদ্ধত্ততটি মযবখামযত্তখ ব্িবব্ুর মাযুবম তবেুর আদািপ্রদাবির পদ্ধত্তত। 

 

Q39. Engage with __________ activities is a use of smartboard 

 

Q39. ____________ ত্তিোকলাবপর সাবে যযি হওো স্মার্থ বব্াডথ  এর একটি ব্ুব্হার। 

 

Q40. Two numeration system is a important feature of ___________ 

number system 

 

Q40.দুটি সংখুা র ত্তসবেম _________________ িাম্বার ত্তসবেম এর একটি গুরুত্বপূিথ তব্ত্তশষ্ট্ু । 

 

Q41.which one is not a basic principle of model preparation: 

 

Q41.ত্তিবের থকািটি মবডল ততত্তরর মূলিীত্তত িে ?  

 

Q42.Euclid mentioned postulates or axioms as 

______________________. 

 

Q42. Euclid  postulates ব্া  axioms থক  ______________________ ত্তহসাবব্ 

উবেখ কবরবেি।  

 

Q43.Constructvism is a/an ____________. 

 

Q43. Constructvism হল একটি ________________। 

 

Q44.Which one of the following is not a strategy of Concept 

Attainment Model? 

 

Q44.ত্তিবের থকািটি Concept Attainment মবডল এর থকৌশল িে ?  

 

Q45.Synthetic method does not provide __________________. 

 

Q45.সংবেষি পদ্ধত্তত ________________ সরব্রাহ কবর িা।  

 

Q46.George Polya outlined a __________stage model for problem 

solving in his famous work ‘How to solve it’. 

 

Q46. George Polya, তার ত্তব্খুাত রেিা ‘How to solve it’ এ সমসুা সমাযাবির জিু একটি 

_________________ পযথাে এর মবডল এর রূপবরখা ত্তদবেবেি ।  

 

Q47. _______________ is a tool of formative assessment  

 

Q47._____________________ হল একটি গঠি মূলক মূলুােবির থকৌশল । 



 

Q48. The ideas of Advanced Organizer Model have emerged in the 

book ___________. 

 

Q48. Advanced Organizer মবডল এর যারিা _______ ব্ইবে উত্তিত হবেবে  

 

Q49. Pythagoras was a ___________ philosopher and mathematician 

 

Q49. Pythagoras একজি ____________ দাশথত্তিক এব্ং গত্তিতজ্ঞ । 

 

Q50.__________________ popularized the brainstorming strategy. 

 

Q50. __________________ brainstorming strategy থক জিত্তপ্রে কবরবে। 

 

Q51. Project method is _______. 

 

Q51.প্রকল্প পদ্ধত্তত হল _______________।  

 

Q52.______________________objective is the highest order in 

cognitive dimension of Bloom’s Taxonomy. 

 

Q52.ব্লুবমর র্ুাকসিত্তম অিযযােী জ্ঞািীে মাত্রার মবযু ______________ উবেশু হল সব্ থেবে উঁেয  িম।  

 

Q53._______________________ are extended form of check lists. 

 

Q53. _____________ থেক ত্তলে এর ব্ত্তযথত রূপ। 

 

Q54.Mathematics Club helps in the proper utilization of 

_____________. 

 

Q54.গত্তিত ক্লাব্ _______________ থক সমূ্পিথরূবপ ব্ুব্হার করবত সাহাযু কবর ।  

 

Q55. ‘Abacus’ is a __________ word. 

 

Q55. ‘Abacus’ একটি __________________ শব্দ ।  

 

Q56. _______________ consists of 10 rods corresponding to digits 

0 to 9  

 

Q56. _____________ 0 থেবক 9 ত্তলত্তখত ১০ টি রড দ্বারা গঠিত। 

   

Q57.In constructivism, learning is actively constructed by the 

______________. 

 



Q57 ত্তিত্তমথতব্াবদ ,ত্তশখি সত্তিে ভাবব্ _______________ দ্বারা ত্তিত্তমথত হে ।  

 

Q58.The word ‘Algebra’ has originated from a _____________ word. 

 

Q58. ‘Algebra’ শব্দটি একটি __________________ শব্দ থেবক এবসবে।  

 

Q59.________________ provides a rapid drill. 

 

Q59._______________ দ্রুত অিযশীলি সরব্রাহ কবর। 

 

Q60._______________ is an operational words like add, subtract, 

multiply and divide. 

 

Q60.__________________ একটি থযাগ , ত্তব্বোগ , গুি আর ভাবগর মবতা অপাবরশিাল শব্দ। 

 

 

 


