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B.Ed. SEM-III Examination: 2021 

Course-VIIB 

Subject- Pedagogy of Social Science Teaching- Music  

Time: 2 Hours                     F.M. 35 

 
 

1) Answer any three questions:                  (5 × 3 = 15) 

যযক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ 
 

(a) Discuss the significance of ‘Music Club’ of the utility of ‘Music fare’.  (2½ + 2½) 

‘ঙ্গীি ক্লোব’-এর োর্থ িো ত  এবং ‘ঙ্গীি যমোর’ উপকযোতিিো বযোখ্যো  রু । 
(b) What is Pedagogical Analysis? Name the every stage of Pedagogical Analysis?  (2+3) 

‘তলক্ষোম্বন্ধীয় ব তবকনক র র্থ ত   প্রতিতি স্তকরর  োম  রু ।    

(c) Denote the full name of ‘CAP’? How many division of Evaluation Approach of 

Bloom’s Taxonomy?                  (1+4) 

‘CAP’-এর পুকরো  োম ত   ‘বু্লম’ এর পতর ল্প োর মূযোয় ব  পদ্ধতি  য় বতি স্তকর তবভক্ত    
(d) Describe the idea of teaching concept of Learning. What is the definition of Learning 

Design? State the name of different steps of Learning Design.        (2+2+1) 

তলখ্    লো বো  োঠোকমোর ধোর ো ব থণো  রু । তলখ্    লো বো  োঠোকমোর ংজ্ঞো তি । 
তলখ্    লোর ধোপ বো স্তর ুলতর  োম উকলেখখ্  রু । 

(e) Prepare an Achievement test based on the bloom’s Taxonomy, topic by your own 

choice?            (5) 

অপ োর পচ্ছন্দ মকিো যয য োক ো ভীক্ষোপত্র তিতর  রু , যো বু্লকমর িযোকসো তম 
 ুোকর কব।  
 

2. Answer any two question:                (10 × 2 = 20) 

যযক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ  
 

a) Discuss the importance of Music Exhibition in school. How does a Music Teacher 

organize school Exhibition?                 (5+5) 

তবিযোকয় ব ঙ্গীি প্রিলথ ীর উপকযোতিিো অকোচ ো  রু । ঙ্গীি তলক্ষ  ত ভোকব 
তবিযোকয় ব প্রিলথ ী ংিতঠি  রকব    

b) State briefly about the wall Magazine of your school and Describe what is the 

significance of Wall Magazine in the musical world.             (4+6) 

অপ োর তবিযোকয় বর যিওয় বো পতত্র োর ংতক্ষপ্ত তববর  তি  এবং ঙ্গীি জিকি এর 
উপকযোিীিো ম্পক থ তববৃি  রু ।  
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c) Describe what you know about Micro Teaching and Prepare a Micro Lesson Plan of 

your own choice.                  (5+5) 

 ুতলক্ষ  তলখ্  পদ্ধতি ব থণো  রু  এবং অপ োর পছন্দমকিো এ তি  ুতলক্ষ  পোঠ 
প্রস্তুি  রু ।  

d) Prepare the one Learning Design on Music at your own choice.          (10) 

অপ োর পচ্ছন্দমকিো এ তি তলখ্    লো প্রস্তুি  রু ।  
  

*** 


