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Women’s Christian College 

B.A. Semester-IV Exam,2020 

Education Honours, SEC-B 

TEACHING SKILLS 

Full Marks-50 

SECTION A: INTERNAL ASSESSMENT(5) 

 

1. Write answers of the following questions (five only):                                    1x5= 05 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর নিিুি (কেবি প াঁচটি): 

 

a. Name one factor affecting teaching? 

শিক্ষণকে প্রভাশিত েরার এেটি োরকণর নাম িলুন? 

 

b. Name one skill of Micro Teaching. 

মাইকরা টিশ িংক়ের এেটি দক্ষতার নাম শদন। 

 

c. Name one characteristics of Integrated Teaching? 

ইশিকেকেড টিশ িং এর এেটি বিশিষ্ট্যটির নাম িলুন? 

 

d. What are the names of three phases of teaching? 

শিক্ষেতা শতনটি পর্যাক়ের নাম েী? 

 

e. Write the name of a quality of good learning design? 

ভাল লাশনযিং শডজাইকনর এেটি মাকনর নাম শলখুন? 

 

f. Write the name of one of the steps of learning Design? 

লাশনযিং শডজাইকনর এেটি ধাকপর নাম শলখকিন? 
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SECTION B: THEORY(32) 

 

1. Write answers of the following questions (five only):                                   2x5= 10 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর নিিুি (কেবি প াঁচটি): 

 

a. What is the definition of teaching? 

 শিক্ষেতার সিংজ্ঞা েী? 

 

b. What do you understand by simulated teaching? 

 শসমুকলকেড শিক্ষার মাধযকম আপশন েী বিাকেন? 

 

c. What do you understand by Integrated Teaching? 

 ইশিকেকেড টিশ িং দ্বারা আপশন েী বিাকেন? 

 

d. Define skills of teaching? 

শিক্ষাদাকনর দক্ষতা শনধযারণ েরুন? 

 

e. What do you understand by learning design? 

লাশনযিং শডজাইকনর মাধযকম আপশন েী বিাকেন? 

 

f. What is pre active stage of teaching? 

শিক্ষাদাকনর প্রাে সশর়ে পর্যা়েটি েী? 

 

2. Write answers of the following questions (two only):                              2x5= 10  

 

 

a. What is the relationship between teaching and training? 

শিক্ষেতা এিিং প্রশিক্ষকণর মকধয েী সম্পেয ? 
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b. What are the relationship between micro teaching and micro lesson? 

মাইকরা শিক্ষার এিিং মাইকরা পাকের মকধয সম্পেয  েী? 

 

c. What is the nature of skills of Teaching? 

শিক্ষেতার দক্ষতার প্রেৃশত েী? 

 

4. Answer any one question from the following(1x12) 

 

a. What are the qualities of good learning design? 

ভাল লাশনযিং শডজাইকনর গুণািলী েী েী? 

 

b. Illustrate the skill of reinforcement? 

িশিিৃশির দক্ষতার িণযনা শদন? 

 

SECTION C: TUTORIAL(8) 

 

5. Write answers of the following questions (any one):                              8X1=8 

নিম্ননিনিত প্রশ্নের উত্তর নিিুি (কে কে িও এেটি): 

 

a. What are the factors that affect teaching? Illustrate the skill of using the teaching aids? 

(4+4) 

শিক্ষণকে প্রভাশিত েরার োরণগুশল েী েী? শিক্ষাদান এইডস িযিহার েরার দক্ষতা িণযনা েরুন? 

b. What are the characteristics of integrated teaching? Describe the Inter active stage of 

teaching. (4+4) 

সিংহত শিক্ষার বিশিষ্ট্যগুশল েী েী? শিক্ষাদাকনর সশর়ে পর্যা়েটি িণযনা েরুন । 
 
ATTENDANCE: 5 
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