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1. Answer any three of the following questions:                               10 X 3 = 30 

          যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ।   
  

a) Explain the concept of oxidizing and reducing agents with example. Oxidation and 

reduction occurs simultaneously- explain it with the help of electronic theory.             5+5  
উিোহরণ সহকেোকে জোর  ও তিজোর  পিোকথের িযোখ্যো  রু । জোরণ ও তিজোরণ এ ই সোকথ ঘকি – ইকেক্ট্র ীয় 
িকের সোহোকেয িযোখ্যো  রু ।  
 

b) Certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 m/s to 2 m/s. Calculate 

the work done by the force. State and explain two possible conditions under which the 

work done would be zero. What happens to the kinetic energy when the mass of the body 

is doubled at constant velocity?                                                                              4 + 4 + 2 

২০ য তজ ভকরর এ তি িস্তুর উপর য ো  িে  োজ  রোর ফকে ওর েতিকিে ৫ তি/যস যথক   কি ২ তি/যস হকে 
উক্ত িে দ্বোরো  ৃি  োকেের পতরিো  ত ণেয়  রু । িুতি শকিের উকেখ্  কর িযোখ্যো  রু  যেখ্োক  িে দ্বোরো  ৃি 
 োকেের পতরিো  শূ য। েতিকিে অপতরিতিেি যরকখ্ ভর তদ্বগু   রো হকে েতিশতক্তর ত রূপ পতরিিে  হকি িেু ।  
 

c) How many molecules of CO2 is produced by heating 10 g of CaCO3? State Charles’ Law 

related to gas. Find out the number of hydrogen atom present in 3.6 g of water. What is 

freezing mixture?                                                                                                3+2+3+2                                                                  
১০ গ্রোি CaCO3  য  উত্তপ্ত  রকে  িগুতে CO2 অ ু পোওয়ো েোয়?  েযোস সম্পত েি চোেকসের সুত্রতি িণে ো 
 রু । ৩৬ গ্রোি জকের িকযয  ি গুতে হোইকরোকজ  পরিো ু আকে িো ত ণেয়  রু । তহিতিশ্র ত ?  

 

d) Analyse pedagogically the unit ‘Light’ as per instruction below: 

Select one sub unit and write the instructional objectives in behavioural terms of that sub 

unit. 

Select suitable teaching materials for that subunit and state how you would use them to 

execute the lesson for the subunit in class. 
 
 ত কিেশ অ ুেোয়ী ‘আকেো’ এ  তির তশক্ষণ িকের তিকেষণ  রু । 



 
 
  
i) Divide the main teaching unit into appropriate sub units and write down the concept of 

the topic hierarchically.                                                                                                    5 
প্রযো  তশক্ষণ এ   য  উপেুক্ত উপএ ক  তিভক্ত  রু  এিং তিষয় সম্পত েি যোরণোগুতেক  
তি যোসক্রকি তেখু্ ।  
 

ii) Select one sub unit and describe teaching aids appropriate to the sub unit.                   5 
এ তি উপএ   ত িেোচ   রু  এিং ঐ উপএ ক র উপেুক্ত তশক্ষো সহোয়   উপ রণ গুতে িণে ো  
 রু । 
 

e) Describe the different steps of Problem Solving method in teaching Physical Science. 

What are the merits and demerits of this method?.                                                     5+5           

যভৌি তিজ্ঞো  তশক্ষকণ সিসযো সিোযো  পদ্ধতির তিতভন্ন যোপ গুতে িণে ো  রু । এই পদ্ধতির সুতিযো ও অসুতিযো গুতে 
ত  ত ?  

 
 

2. Answer any four of the following questions:                                         5 X 4  = 20 

 

         যেক োক ো চোরতি প্রকের উত্তর তি ।   
 

a) What should be the role of science teacher to nurture the special talents in Physical 

Science? 
 যভৌি তিজ্ঞো  তশক্ষকণ তিকশষ যিযযো সম্পন্ন তশক্ষোথেীর প্রতিপোেক  তশক্ষক র য ি  হওয়ো উতচি? 
 

b) Discuss the importance of improvised apparatus in teaching Physical Science. 
যভৌি তিজ্ঞো  তশক্ষকণ উদ্ভোি ীিূে  েন্ত্রপোতির গুরুে আকেোচ ো  রু ।  
 

c) State the advantages and disadvantages of unit test in secondary level. 
িোযযতি  স্তকর এ   অভীক্ষোর সুতিযো ও অসুতিযো গুতে তিিৃি  রু ।   
 

d) What are the educative values of Field Trips in Physical Science learning? 
 যভৌি তিজ্ঞো  তশক্ষকণ তফল্ড তিকপর তশক্ষোেি িূেয ত  ত ?   

 
e) Write down the precautions to be taken while working at chemistry laboratory. 

রসোয়ক র পরীক্ষোেোকর  োজ  রোর সিয় ত  ত  সি েিোিূে  িযিস্থো গ্রহণ  রো হয় তেখু্ ।  
 

f) Discuss the role of Model in teaching physical science. 
যভৌি তিজ্ঞো  তশক্ষকণ িকেকের ভূতি ো আকেোচ ো  রু ।  


