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1. Answer any five questions:                                   2×5=10 

যে য োন ো পোাঁচটি  প্রনের উত্তর দোওঃ 

a) Define education. 

শিক্ষার সংজ্ঞা দাও। 

b) State two uses of intelligence tests. 

বুদ্ধি অভীক্ষার দুটি বযবহার লেখ। 

c) What do you mean by interest? 

আগ্রহ বশেতে শি লবাতঝা? 

d) Write any two conditions of attention. 

মতনাত াতের দুটি িেত লেখ। 

e) Define emotion. 

প্রতক্ষাতের সংজ্ঞা দাও। 

f) What are the abuses of habit formation? 

অেযাস েঠন এর অবযবহার গুশে শি শি? 

g) What do you mean by maturation? 

শরনমন বশেতে শি লবাতঝা? 

h) What are the important causes of forgetting? 

শবস্মশৃের মূে িারণ গুশে শি শি? 

2. Answer any four questions:                    5×4=20 

যে য োন ো চোরটি প্রনের উত্তর দোওঃ 

a) Briefly discuss the factors affecting efficient learning. 

িা তিরী শিখতনর উর প্রোব শবস্তারিারী িারণ গুশে সংতক্ষত আতোচনা িতরা। 

b) Explain learning according to Gestalt. 

লেস্টাল্ট মেত শিখন বযাখযা িতরা। 



 
 

c) Write a note on the types of reinforcement in Skinner’s theory. 

শিনাতরর েতে উদ্দীতির লেশণগুশের উর  িীিা লেখ। 

d) Give an account of emotional development during adolescence. 

কিতিাতরর প্রাতক্ষাশেি শবিাতির বণ তনা দাও। 

e) Describe briefly Long term and Short-term memory. 

দীর্ তস্থাযী ও ক্ষনস্থাযী স্মরণ সংতক্ষত বণ তনা িতরা. 

f) Briefly enumerate the nature of Educational Psychology. 

শিক্ষামতনাশবজ্ঞাতনর প্রিৃশে সংতক্ষত আতোচনা িতরা। 

3.  Answer any one question:                                                                   10×1=10 

যে য োন ো এ টি প্রনের উত্তর দোওঃ 

a) Discuss the important characteristics of Social development during adolescence period. 

Mention some educational programmes for promoting Social development.     (6+4=10) 

কিতিার িালে সামাদ্ধজি শবিাতির গুরুত্বূণ ত কবশিষ্ট্যগুশে আতোচনা িতরা। সামাদ্ধজি শবিাি বশধ তে িরার 

জনয শিছু শিক্ষামূেি িা তক্রতমর উতেখ িতরা। 

 

b) Define personality trait. Discuss Allport’s theory of personality with educational 

implications.               (2+6+2=10) 

বযদ্ধিত্ব সংেক্ষণ এর সংজ্ঞা দাও। শিক্ষামূেি োৎ ত সহ অেিত এর বযদ্ধিত্ব েেটি আতোচনা িতরা। 

 

 


