B.Ed. Semester-IV Examination 2022
Course - VIII B
Subject: Knowledge and Curriculum-Part-II
Time: 2 Hrs

Full Marks: 35

(The figures in the margin indicate full marks)
Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable
1. Answer any five questions of the following:

(2 × 5 = 10)

নিম্নের যেম্ন োম্নিো পোাঁচনি প্রম্নের উত্তর নিি।
a) What is child resilience?
নিশু নিনিিোপ িো ন ?
b) Write the importance of a textbook.
এ নি পোঠ্যপুস্তম্ন র গুরুত্ব নিখুি।
c) What is concomitant curriculum?
সহগোমী পোঠ্ক্রম ন ?
d) Write down two aims of secondary education.
মোধ্যনম নিক্ষোর িু নি িক্ষয নিখুি।
e) Define eliters.
এনিিোম্নসের সংজ্ঞো নিি।
f) Write any four characteristics of handbook for teachers.
নিক্ষ ম্নির জিয হযোন্ডবুম্ন র যেম্ন োম্নিো চোরনি ববনিষ্ট্য নিখুি।
g) Write any two roles of State in curriculum development.
পোঠ্ক্রম উন্নয়ম্নি রোম্নের যেম্ন োম্নিো িু নি ভূ নম ো নিখুি।
2. Answer any three of the following questions:
নিম্নের যেম্ন োম্নিো নিিনি প্রম্নের উত্তর নিি।
a) What is subject-centred curriculum? Give three examples.
নবষয়ম্ন নি পোঠ্ক্রম ন ? নিিনি উিোহরণ নিি।

(5 × 3 = 15)
2+3

b) State the five differences between curriculum and syllabus.
পোঠ্ক্রম এবং নসম্নিবোম্নসর মম্নধ্য পোাঁচনি পোর্ে য নিখুি।
c) Mention the application of 5E model as a methodology of curriculum transaction.
পোঠ্ক্রম পনরচোিিোর পদ্ধনি নহসোম্নব 5E মম্নেম্নির প্রম্নয়োগ উম্নেখ রুি।
d) What is meritocracy? Write three advantages of meritocracy.
2+3
ু
যমধ্োিন্ত্র ন ? যমধ্োিম্নন্ত্রর নিিনি গুরুত্ব নিখি।
e) "Time table is the second clock of the school" - Illustrate.
"সময়সোরিী হি স্কুম্নির নিিীয় ঘন়ি" –বযোখযো রুি।
3.

Answer any one of the following questions:
(10 × 1 = 10)
নিম্নের যেম্ন োম্নিো এ নি প্রম্নের উত্তর নিি।
a) Discuss the process of curriculum evaluation in the present educational system.
বিেমোি নিক্ষো বযবিোয় পোঠ্ক্রম –এর মূ িযোয়ি প্রনক্রয়ো সম্পম্ন ে আম্নিোচিো রুি।
b) Explain the role of education to promote values and disciplines in the society.
সমোম্নজ মূ িযম্নবোধ্ ও িৃ ঙ্খিো বৃ নদ্ধম্নি নিক্ষোর ভূ নম ো বযোখযো রুি।
c) Discuss about representation and non-representation of various social groups in
curriculum framing.
পোঠ্ক্রম –এর প্রণয়ম্নি নবনভন্ন সোমোনজ যগোষ্ঠীর প্রনিনিনধ্ত্ব এবং অ-প্রনিনিনধ্ত্ব সম্পম্ন ে আম্নিোচিো রুি।

