
B.A. 1st Semester (Honours) Examination, 2021-22 
EDUCATION 

Course ID:10214      Course Code: AH/EDN/103/GE-1B    
Course Title:Educational Technology 

Time: 2 Hour         Full Marks: 40 
The figures in the margin indicate full marks.  Candidates are required to give their answers in their own words As far as practicable.   

দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।   

 
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2X5= 10) 

িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ  
a) What is ‘System Approach’? 

‘িসে ম অ াে াচ’ কী ? 
b) What is micro teaching? 

অনুিশ ণ  কী ?  
c) Define classroom communication. 

ণীকে র যাগােযাগ ব ব ার সং া দাও।   
d) Mention the major barriers of Classroom Communication.  

ণী যাগােযাগ য়ায় ধান বাধা িল উে খ কেরা।  
e) What do you mean by Teaching aids? 

িশ ণ দীপন বলেত কী বাঝ?  
f) What do you mean by Mastery learning? 

পা ত  িশখন বলেত িক বাঝ? 
g) What do you mean by Projected teaching aids?  

ােজে ড িশ ণ দীপন বলেত িক বাঝ? 
h) Mention the names of the mass instructional techniques.  

গণ িনেদশনামূলক কৗশল িলর নাম উে খ কর ।   
 
 



2. Answer any four of the following questions:                                                  (5X4=20)  
িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাওঃ  

a) Discuss the need of technology in educational field.  
িশ াে ে  যু িবদ ার েয়াজনীয়তা আেলাচনা কর।      

b) Discuss the principles of Programmed learning.  
া াম িশখেনর নীিত িল আেলাচনা কর ।   

c) Write the advantages of Projected aids.  
ােজে ড িশ ণ দীপেনর সুিবধা িল লখ।  

d) Discuss the importance of System Approach in Education. 
িশ াে ে  িসে ম অ াে ােচর েয়াজনীয়তা আেলাচনা কর।  

e) Write the differences between projected and non-projected teaching aids.  
ােজে ড িশ ণ দীপন ও নন্ - ােজে ড িশ ণ দীপেনর পাথক িল লখ।  

f) Discuss the components of classroom communication.  
ণীকে র যাগােযাগ ব ব ার উপাদান িল আেলাচনা কর ।   

3.  Answer any one of the following questions:                                                 (10X1=10) 
a) What is meant by ‘Micro-teaching? Discuss the cycle of micro teaching.(2+8=10)  

অনুিশ ণ বলেত কী বাঝ? অনিুশ ণ চ ট আেলাচনা কর।  
b) What is Programme Learning? Discuss different steps of ‘linear Programming.’                                

(2+8=10) 
 া াম িনেদশনা িক? সরল রিখক া াম রচনার ধাপ িল আেলাচনা কেরা।     
‘ 
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