
B.Ed. Part-I Examination: 2020 (DDE) 

Subject: Pedagogical Analysis of Content and Methodology of Political Science 

Paper- IX/X 

Full Marks:  50                                                           Time: 2 Hours      

 

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 three questions.                                                                       (10 × 3 = 30) 

 যে য োন ো  তি টি প্রনের উত্তর তি । 
(a) Define state and discuss its characteristics. 

রোনের সংজ্ঞো তি  এবং এর ববতিষ্ট্যগুতি আনিোচ ো  রু ।               

(b) Discuss the main features of Indian Constitution.                             

 ভোরিীয় সংতবধোন র মিূ ববতিষ্ট্যগুতি আনিোচ ো  রু ।                                                                                                 

(c) Discuss the composition, power and function of ‘Security Council’ of UNO. 

‘সতিতিি জোতিপুনের’ ত রোপত্তো পতরষনির গঠ , ক্ষমিো ও  োেযোবিী আনিোচ ো  রু ।                                 

(d) Make a pedagogical Analysis on the topic ‘Fundamental Rights’.  

ত নিযি অ েুোয়ী যমৌতি  অতধ োর তবষনয় তিক্ষোতবজ্ঞো সিি তবনেষণ  রু ।  

(i) Identify the sub units and write down the instructional objectives of any one 

sub unit. 

উপএ   গুতি তচতিি  রু  এবং যেন োন ো এ টি উপএ   এর ত নিযি োমিূ  উনেিযগুতি 
তিখু ।  

(ii) Prepare eight questions with reference to specific objectives on the basis of the 

table of specification.      

যেতসতিন ি   যেতবি এর উপর তভতত্ত  নর তবনিষ উনেিযসহ আেটি প্রে প্রস্তুি 
 রু ।                                                           

(e) Make a pedagogical Analysis on the topic ‘Dictatorship vs. Democracy’ on the 

basis of the following points. 

ত নিযি অ েুোয়ী এ  োয় িন্ত্র ব োম গণিন্ত্র তবষনয় তিক্ষোতবজ্ঞো সিি তবনেষণ  রু  ।  

(i) Select a sub unit and write down the instructional objectives. 

এ টি উপএ   ত বযোচ   রু  এবং ত নিযি ো মিূ  উনেিযগুতি তিখু ।  

(ii) Prepare a CRT for that sub unit. 

ওই উপএ  টির এ টি CRT প্রস্তুি  রু ।  

 

2. Answer any four questions.                                                                       (5 × 4 = 20) 

যেন োন ো চোরটি প্রনের উত্তর তি । 
(a) Briefly write about aims and objectives of teaching Political Science in school. 

তবিযোিয়স্তনর রোেতবজ্ঞো   তিক্ষণ এর িক্ষয ও উনেিয গুতি সংনক্ষনপ তিখু ।                                                                                                

(b) Write the relation between Political Science and History.   

        রোেতবজ্ঞো  ও ইতিহোনসর মনধয সম্প য  তিখু ।                                                               

(c) What are the merits and demerits of Project method?   



প্র ল্প পদ্ধতির সুতবধো ও অসুতবধোগুতি ত  ত ?  

(d) Discuss the importance of audio-visual teaching aids in teaching Political Science. 

       রোেতবজ্ঞো  তিক্ষনণর শ্রবণ-িিয  তভতত্ত  প্রিীপন র গুরুত্ব আনিোচ ো  রু ।     

(e) Write the advantages and disadvantages of CAI. 

CAI –এর সুতবধো ও অসুতবধো গুতি তিখু ।  

(f) Prepare a lesson plan on ‘Composition of Indian Parliament’ (Only Presentation 

stage )                     

ভোরনির পোিযোনমন্ট গঠ  তবষয় ত নয় এ টি পোঠটী ো প্রস্তুি  রু  (ন বিমোত্র উপস্থোপ  
স্তর)  

 

 


