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1. Define nature. 

 
প্রকৃতির সংজ্ঞা দাও। 

 

2. What does the structure of Science consists of? 

 

 তিজ্ঞানের কাঠান া কী তদনে তিতর? 

 

3. What is meant by scientific attitude? 

 

 তিজ্ঞাতেক মন োভোব িলনিকী বিাঝাে? 

 

4. What are the outcomes of Science Education? 

 

 তিজ্ঞাে তিক্ষার ফলাফলগুতল কী কী? 

 

5. What is the supreme attribute that Science gives to mankind? 

 

 তিজ্ঞাে  ােি জাতিনক বকাে বেষ্ঠ গুণটি তদনেনে? 

 

6. What is Sustainable Development? 

 

. তিতিিীল উন্নেে কী? 

 

7. Give the full form of SIS. 

 

SIS-এর পুনরা কথাটি বলন া। 

 

8. List the major problems identified in the Millennium Declaration. 

 
সহস্রাব্দন াষণাে তিতিি প্রধাে স সযাগুতল বলন া। 

 

9. What is the basic tenet of Good Science Education? 

 

 ভানলা তিজ্ঞাে তিক্ষার প্রাথত ক েীতিটি কী? 

 

10. Mention the objectives of Science teaching. 

 



তিজ্ঞাে তিক্ষনণর উনেিযগুতল উনে  কনরা। 

  

11. Who first developed the ‘Taxonomy of Educational Objectives’? 

 

 তিক্ষার উনেনিযর বেতণতিেযাসনক প্রথ  উদ্ভািে কনরে? 

 

12. Explain the attributes of ‘Understand’. 

 

 ‘বিাধ’-এরধ মগুতল িযা যা কনরা। 

 

13. Define ‘Objective’ ? 

 

‘উনেশ্য’-র সংজ্ঞো লেন ো।  

 

14. What are ‘Remembering-Understanding-Applying-Analyzing-Evaluating-Creating’? 

 

 ‘ নেরা া – বিাঝা – প্রনোগকরা – তিনেষণকরা –  ূলযােেকরা – সৃতিকরা’ কী? 

 

15. What is a lesson plan? 

 

 পোঠ পররকল্প ো কী? 

 

16. Enumerate the components/ steps in unit planning. 

 

 একক পতরকল্পোর উপোদো /ধাপস ূহ পরপর বলন া। 

 

17. Mention the criteria of a good behavioral objective. 

 
একটি ভানলা আিরণগি উনেিযর তিতিিয উনে  কনরা। 

 

18. What is the full form of NCFTE? 

 

 NCFTE – এর পুনরা কথা কী? 

 

19. What is  Pedagogical Analysis? 

 

 বপডাগতগকযাল তিনেষণ কী? 

 

20. What are the two very distinct and opposing Instructional approaches in Science teaching? 

 

তিজ্ঞাে তিক্ষনণ ভীষণস্বিন্ত্র এিং তিপরীি তেনদম িদানের দৃতিভতি দুটি কী কী? 

 

21. What is the full form of CAL? 

.CAL- এর পুনরা কথা কী? 



 

22. What is meant by Multimedia? 

 

. াতিত তডো িলনি কী বিাঝাে? 

 

23. What is the expanded form of CWPT? 

 

CWPT-এর তিস্তাতরি রূপ কী? 

 

24. What is the full form of UD? 

 

 UD- রপুনরাকথাকী? 

 

25. Enlist the things that a Science Laboratory should possess for learners with low-vision. 

 

 ক দৃতিিতিসম্পন্ন তিক্ষাথীনদর জেয তিজ্ঞাে গনিষণাগানরর বকাে বকাে তজতেস থাকা উতিৎ? 

 

26. Mention the different forms of Co-curriculum in Science Education. 

 
 তিজ্ঞাে তিক্ষাে সহপাঠক্রন র তিতভন্ন রূপ উনে  কনরা। 

 

27. What are the characteristics of UDL? 

 

 UDL-এর তিতিিযগুতল কী কী? 

 

28. What is the full name of CCE? 

 

 CCE- রপুনরা কথা কী? 

 

29. Mention some of the Tests used in Special Education. 

 
 তিনিষ তিক্ষাে িযিহৃি তকেু অভীক্ষার উনে  কনরা। 

 

30. What is an achievement test? 

 

 পারদতিমিার অভীক্ষা কী? 

 
31. Give an example to co-relate Science with Language subjects. 

তিজ্ঞানের সানথ ভাষা তিষনের সহ-সম্পনকম র একটি উদাহরণ তদে।  

32. Define Science.  

তিজ্ঞানের সংজ্ঞা তদে।  



33. What is the significance of ‘facts’ in the structure of Science? 

তিজ্ঞানের কাঠান াে ‘ফযাক্টস’ -এর িাৎপর্ম কী? 

34. What is a process? 

পদ্ধতি কী?  

35. What is meant by ‘interdisciplinary’ approach? 

‘আন্তঃতিষেক’ পদ্ধতির অথম কী? 

36. What are the main objectives of imparting information of both Science & Civics to the learners? 

তিজ্ঞাে ও বপৌরতিজ্ঞাে উভে তিষনের িথয তিক্ষাথীনদর বদওোর  ূল উনেিযগুতল কী কী?  

37. From where the word ‘Science’ is derived? 

তিজ্ঞাে িব্দটি বকাথা বথনক উৎপতি হনেনে?  

38. Mention the nature of the history of Science. 

তিজ্ঞানের ইতিহানসর প্রকৃতি উনে  করুে। 

39. Enlist the issues that stand out noticeably in Science Education in India. 

ভারনি তিজ্ঞাে তিক্ষার বক্ষনে বর্ স স্ত তিষেগুতল লক্ষণীে িানদর িাতলকা প্রস্তুি করুে। 

40. ‘There should be continuous as well as periodic assessment’-What does this statement indicates? 

‘তেেত ি ও পর্মােক্রত ক  ূলয াে হওো উতিি’ - এই তিিৃতিটি কী তেনদম ি কনর? 

41. According to NCF, 2005 what should be the role of a teacher? 

NCF-২০০৫ অেুসানর একজে তিক্ষনকর ভূত কা কী কী হওো উতিি?  

42. Name a factor that is not related to educational achievement. 

এ ে একটি উপাদানের ো  করুে র্া তিক্ষাগি পারদতিমিার সানথ সম্পতকম ি েে। 

43. List the significance of ‘skill’ in Science teaching-learning. 

তিজ্ঞানের তিক্ষণ-তি নের বক্ষনে ‘দক্ষিার’ িাৎপর্ম উনে  করুে। 



44. Why should we study Science? 

আ ানদর তিজ্ঞাে বকে পডা উতিি? 

 45. Compare the six major categories of revised Bloom’s Taxonomy of Educational objectives with the 

earlier Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. 

ব্লুন র তিক্ষাগি উনেিযগুতলর সংনিাতধি বেতণকরনের েেটি প্রধাে তিভানগর সানথ ব্লুন র পূিমিিী তিক্ষাগি উনেিযগুতলর িুলো করুে। 

46. Identify the importance of planning a lesson. 

পাঠ-পতরকল্পোর গুরুত্ব তিতিি করুে। 

47. What is a ‘unit plan’? 

‘একক পতরকল্পো’ কী? 

 48. Mention few demerits of the deductive method of teaching. 

অতভসারী তিক্ষণ পদ্ধতির কনেকটি ত্রুটি উনে  করুে। 

49. What is concept-mapping?  

‘ধারণা  ােতিেকরে’ কী?   

50. Which type of programmed learning attempts to diagnose learner’s response? 

বকাে ধরনণর বপ্রাগ্রা  তি ে তিক্ষাথীর প্রতিতক্রো তেণমনের বিিা কনর? 

51. What is the full name of ICAI? 

ICAI- এর পূণম রূপটি কী?   

52. What is mind-mapping? 

‘ াইন্ড  যাতপং’ কী? 

53. Mention the essential role of a teacher in a constructivist Science classroom. 

একটি তেত মতিিাদী তিজ্ঞাে বেতণকনক্ষ একজে তিক্ষনকর অিযািিযক ভূত কাগুতল উনে  করুে। 

54. Give the importance of the use of teaching-learning aids. 



তিক্ষণ-তি ে সহােক উপাদাে িযিহানরর গুরুত্বগুতল উনে  করুে। 

55. State an example of accommodation that might benefit a differently abled person in a Science 

laboratory. 

এ ে একটি সঠিক পতর ণ্ডনলর উদাহরণ িণমো করুে র্া বকােও তিজ্ঞাে তিক্ষোগানর তভন্নভানি দক্ষ িযতির উপকার করনি পানর। 

56. What is lip-reading? 

‘তলপ তরতডং’ কী?  

57. According to Kothari Commission, 1964-66, list some of the characteristics of evaluation. 

বকাঠাতর কত িে (১৯৬৪-৬৬)-এর  নি  ূলযােনের কনেকটি তিতিিয িাতলকাভুি করুে। 

58. What is placement evaluation? 

বেসন ন্ট  ূলযােে কী? 

59. Mention different forms of written test. 

 তলত ি অভীক্ষার তিতভন্ন রুপগুতল উনে  করুে।  

60. What is IEP? 

 IEP- কী?  
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