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1. Answer any three questions of the following:

5X3=15

নীচের যেচ োচনো তিনতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Discuss about educational excursion to the important places of arts and architecture
and cultural heritage of West Bengal.

পতিমবচের প্রধোন তিল্প লো ও স্থোপিয এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্য পূ র্ণ স্থোচনর তিক্ষোমূ ল
ভ্রমন সম্পচ ণ আচলোেনো

রুন।

b) Write about importance of teaching aids in classroom teaching.

যির্ী চক্ষ তিক্ষর্ প্রিীপচনর গুরুত্ব সম্পচ ণ তলখুন।
c) Write the importance of annual magazine in school.

তবিযোলচের বোৎসতর

পতি োর গুরুত্ব সম্পচ ণ তলখুন।

d) Write the qualities of a good Learning Design.

এ তি ভোচলো তিখন ন িোর গুনোবলী তলখুন।
e) Write the advantages and disadvantages of debate.

তবিচ ণর সু তবধো এবং অসু তবধো গুতল তলখুন।
2. Answer any two questions of the following:

10x2=20

নীচের যেচ োচনো িুতি প্রচের উত্তর তিনঃ
a) Make a pedagogical analysis on the topic as pert the following instructions:

তনচের তনচিণিনো অনু েোেী তবষচের ওপচর যপডোগগীমূ ল

তবচেষন তিতর

Clay modeling

মোতির
i)

Divide the unit into suitable sub-units.

এ
ii)

তিচি তবতভন্ন উপএ চ

তবভক্ত

রুন ।

Select appropriate teaching strategies.

সতি
iii)

োজ

তিক্ষর্ য ৌিল তনবণোেন

রুন ।

Give suitable example to illustrate concepts.

তবষে অন্তগণি ধোরনোগুতলর সতি

ও সু তনতিণষ্ট উিোহ্রন তিন ।

রুন:

b) Prepare a lesson plan on any unit suitable for class VII

সপ্তম যের্ীর উপচেোগী যে য োন এ তি এ চ র উপর পোি পতর ল্পনো

রুন।

c) Prepare a unit plan on any unit suitable for class VIII and make a CRT on the unit of
10 marks.

অষ্টম যের্ীর উপচেোগী এ তি এ চ র উপর এ তি এ
রুন এবং ১০ নম্বচরর এ তি CRT প্রস্তুি

পোি পতর ল্পনো প্রস্তুি

রুন।

d) Describe the role of art teacher in school teaching.

তবিযোলে তিক্ষোে তিল্প লো তিক্ষচ র ভূ তম ো আচলোেনো
________________

রুন।

