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মডিউল 1 

1. যে য োনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিন:                                                                             8x1 

 । দিক্ষো এবং মশ্ননোদবজ্ঞোশ্ননর মশ্নযে  ী সম্প ক ? দিক্ষোগত মশ্ননোদবজ্ঞোশ্ননর সুশ্নেোগ  ী? 

খ। ক শ্নিোশ্নর দব োশ্নির কবদিষ্ট্েগুদি  ী  ী? য ন এটি সমসেোর পেকোয় দিসোশ্নব পদরদিত? 

২. যে য োনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিন:                                                                            4.5x1 

 । কিিশ্নবর আশ্নবগসংক্রোন্ত দব োি সংশ্নক্ষশ্নপ দিখুন। 

খ। কিিশ্নবর িোরীদর  দব োশ্নির বর্কনো দিন। 
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৩. যে য োনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিন:                                                                                 8x1 

 । আশ্নবশ্নগর কবদিষ্ট্েগুদি  ী  ী? দিক্ষোয় আশ্নবশ্নগর গুরুত্ব  ী? 

খ। অভ্েোস সংজ্ঞোদয়ত  রুন। অভ্েোস গঠশ্ননর যেোগেতো এবং িত্রুতো  ী  ী? 

 

4. যে য োনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিন:                                                                           4.5x1 

 ) বেদিত্ব কবদিষ্ট্ে বিশ্নত  ী যবোঝোয়? 

খ) বেদিশ্নত্বর কবদিষ্ট্েগুদি বর্কনো  রুন। 
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5. যে য োনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিন:                                                                                 8x1 

 ) মশ্ননোশ্নেোগ দনযকোরর্ োরীশ্নির দনশ্নয় আশ্নিোিনো  রুন। এ জন দিক্ষ   ীভ্োশ্নব এই দনযকোর গুদিশ্ন  দিক্ষোিোশ্ননর যক্ষশ্নে 

বেবিোর  শ্নরন? 

খ) বুদি সংজ্ঞোদয়ত  রুন। দবশ্ননট-দসমন যেশ্নির সোিোশ্নেে  ীভ্োশ্নব বুদি পদরমোপ  রো েোয়। 

 

 



6. যে য োনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিন:                                                                                4.5x1 

 ) মশ্ননোশ্নেোশ্নগর য োন দতনটি কবদিষ্ট্ে আশ্নিোিনো  র? 

খ) স্বতন্ত্র এবং গ্রুপ বদুি পরীক্ষোর তুিনো  রুন। 
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7. যে য োনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিন:                                                                                  8x1 

 ) ভু্শ্নি েোওয়োর  োরর্ দিন  

খ) যজস্টোল্ট তশ্নের দবষশ্নয় আশ্নিোিনো  রুন। এর দিক্ষোগত মূিে  ী? 

8. যে য োনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিন:                                                                                 4.5x1 

 । সৃ্মদতিদি উন্নত  রো েোয়? 

খ। অপোশ্নরন্ট  দিিদনং  ী? 

[English Version] 

Module – 1 

1. Answer  any One question :                                                    8x1 

a. What is the relation between Education and psychology? What is the scope of 

Educational psychology?                    

b. What are the characteristics of development in adolescence? Why is it known as the 

stage of problems?                     

 

2. Answer any one question :                                             4.5x1 

a. Write in brief the emotional development of childhood.    

b. Describe the physical development of infancy.   

 

Module- 2 

3. Answer any one question:                                            8x1 

a. What are the characteristics of emotion? What is the importance of emotion in 

education?   

b. Define habit. What are the merit and demerits of habit formation?  

 

 

4. Answer any one question:                                             4.5x1 



a) What is meant by Personality traits? 

b) State the characteristics of Personality.   

Module - 3 

5. Answer any one question:                                                          8x1 

a) Discuss the determinants of attention. How does a teacher use these determinants in 

teaching? 

b) Define intelligence.  How can intelligence be measured with the help of Binet –Simon 

scale.  

6. Answer any one question:                                         4.5x1 

a) Discuss any three characteristics of attention? 

b) Compare Individual and Group intelligence test. 

Module – 4 

7. Answer any one question:                                            8x1 

a) Give the causes of forgetting.    

b) Discuss the Gestalt theory of learning.  What is its educational value? 

8. Answer any one question:                               4.5x1 

a. Can memory be improved? 

b. What is Operant Conditioning?   

 

 


