
Question Bank 

B.Ed. Special Education (M.R / H.I / V.I) ODL Programme 
Paper Code: D18 

Drama and Art in Education 

Answer the following questions:  

1. What is an art expression?  

2. Gives some examples of classical dance and regional dance form  

3. Which is the first activity with crayon or pencil for child?   

4. Therapy which an effective was to develop and connect with emotions of the children is 

known is ______.  

5. Which type of dance is ‘ Bhangra”  ? 

6. In which field of Art Jamini Roy was known for? 

7. How would you define ‘drama”?  

8. What is Monologue?  

9. Who was developed Play way method? 

10. The word ‘Art’ is -------------- in origin.  

11. What is Interpersonal intelligence?  

12. What is music intelligence? 

13. The very first skill to practice in any art is --------. 

14. What is the most important objective of an ad? 

15. Role of   Promotion in persuasive communication?  

16. The purpose of art is washing the dust of daily life off our soul” – Who said this?  

17. Who was given the multiple intelligence theory?  

18. What are the areas of activities are directly related with bodily – kinesthetic intelligence?  

19. Full of NIOS is  

20. Bamboo Dance is the popular dance in the state of – 

21. What is Drama?  

22. In which field of Art activities did Vijay Tandulkar make his name? 

23. The most important Theatrical light device is------------.  

24. What is voice training?  

25. Worli art form is originated from which state?  

  

26. What do you mean by media art?  

27. Robotic art generally falls under the art form?  

28. When was printing press introduced in India? 

29. World Dance Day is celebrated on which date?  

30. What are the primary functions of mass communication? 

 

 



 

 

 

১.  শিল্প প্রকাি কী? 

২. িাস্ত্রীয় নৃত্য এবং আঞ্চশিক নৃত্ত্যর কত্য়কটি উদাহরণ শদন 

৩. শিশুর ক্রেয়ন  বা ক্রেন্সিি শনত্য় প্রথম কার্ যকিাে ক্রকানটি? 

৪. বাচ্চাত্দর আত্বত্ের শবকাি এবং সংত্র্াে স্থােত্নর জনয কার্ যকর ক্রথরাশে 

ক্রকান?  

৫.  ভাাররাভ ক্রকান ররত্ণর না?? 

৬.  র্শমনী রায় আত্িযর ক্রকান ক্রেত্ে সাত্থ র্ুক্ত? ‘.  

৭. আেশন কীাাত্ব ‘নািক’ সংজ্ঞাশয়ত্ করত্বন? 

৮. মত্নািে কী? 

৯. ক্রক ক্রেিত্ত্ ক্রেিত্ত্ ক্রিোর েদ্ধশত্ দ্বারা তত্শর কত্রশিত্িন? 

১০. ‘আিয’ িব্দটি ক্রকান মূি িব্দ ক্রথত্ক আত্সি?  

১১. আন্তঃবযন্সক্তক বুন্সদ্ধ কী? 

১২. সংেীত্রমী বুন্সদ্ধ শক? 

১৩. ক্রর্ ক্রকানও শিত্ল্প অনুিীিত্নর প্রথম দেত্া শক? 

১৪. ক্রকানও শবজ্ঞােত্নর সব যাশরক গুরুত্বেণূ য উত্েিয কী? 

১৫. প্রত্রাশ?ত্ ক্রর্াোত্র্াত্ে প্র?াত্রর াূশমকা শক? 

১৬. “The purpose of art is washing the dust of daily life off our soul””- ক্রক 

বত্িত্িন? 

১৭. বহু বুন্সদ্ধ ত্ত্ত্ব এর রারনা ক্রক প্রদান কত্রন? 

১৮। একটি িারীশরক - েশত্িন্সক্ত বুন্সদ্ধর সাত্থ ক্রকান শবশিয় সম্পশকযত্ কত্য়কটিি্ 

শবশিয়-এর উদাহরণ শদন।  

১৯। নআইওএস  (NISO) এর েূণ যরূে শক?  

২০. বা াঁি না? ক্রকান রাত্জযর জনশপ্রয় নৃত্য?  

২১. নািক কী? 

২২. ক্রকান শিল্পকত্ম যর ক্রেত্ে শবজয় ত্ন্দিুকর ত্ার নামি্  কত্রশিত্িন? 



23. শথত্য়িার এ ক্রকান িাইটি  সবত্?ত্য় গুরুত্বেূণ য ?  

২৪। াত্য়স প্রশিেণ শক? 

২৫. ওরাশি শিল্প-এর উৎস ক্রকান রাজয ক্রথত্ক?  

২৬। শমশিয়া আিয বিত্ত্ কী ক্রবাঝ? 

27. ক্ররাত্বাটিক আিয সারারণত্ ক্রকান শিল্প কত্ম যর আওত্ায় আত্স?  

28. াারত্ত্ শপ্রশটং ক্রপ্রস ?ািু হয় কত্ব? 

29. শবশ্ব নৃত্য শদবসটি ক্রকান ত্াশরত্ে োশিত্ হয়? 

30. েণত্র্াোত্র্াত্ের প্রাথশমক কাজগুশি কী কী? 
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