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(প্রতিটি তিভাগগর উত্তর অিলযই আাদা পািায় তখগি।)
তিভাগ-ক ( পূর্ণমার্-১০)
১।যয যকাগ া পাাঁচটি প্রগের উত্তর দাও।

মা -২ (২X৫=১০)

ক)মননোববজ্ঞোন বনত কী ববোঝ?
খ)স্কীমো কী?
গ)বৃবি ও ববকোল বনত কী ববোঝ?
ঘ)অত্মকুলতো কী?
ঙ)থননডোআক কয় প্রকোর বুবির কথো বননছন?
চ)স্মৃবতর কয়টি ঈপোদোন ও কী কী?
ছ)ন্তদৃন বিমূক বলখন বনত কী ববোঝ?
জ)বুিোঙ্ক কী?

তিভাগ-খ ( পূর্ণমার্-১৫)
২।যয যকাগ া একটি প্রগের উত্তর দাও।
ক)বলক্ষো ও মননোববজ্ঞোননর মনযে ম্পকন অনোচনো কনরো।
থবো
খ)বোন্দুরোর োমোবজক বলখন তত্ত্ব ম্পনকন বনখো।

মা -১৫ (১৫X১=১৫)

তিভাগ-গ (পূর্ণমার্-৬৫=২৫X১+৪X১০)
৩।সিকটি প্রগের উত্তর দাও।
ক।“Psychology” লব্দটি বকোন লব্দ বথনক এননছ?
)েোটিন, অ)গ্রীক, আ)ফোবন, ই)ববনদলী
খ।“Logos” লনব্দর থন কী?
)জ্ঞোন, অ)অত্মো, আ)মোজ, ই)অচরণ
গ।বলক্ষোর কয়টি থন?
)৫টি, অ)২টি, আ)৩টি, ই)৮টি
ঘ।অযুবনক বলশুনকবিক বলক্ষোর জনক বক?
)রুনলো, অ)থণনডোআক, আ)স্কীনোর, ই)গোডননোর
ঙ।বলখন ম্পন্ন য় কয়টি পযনোনয়র মনযে বদনয় য়?
)৫টি, অ)২টি, আ)৩টি, ই)৪টি
চ।বলশুর মনযে পবরমোপনযোগে পবরবতন ননক কী বন?
)বৃবি, অ)ববকোল, আ)পবরবতন ন, ই)অকোর
ছ।থণনডোআক কয়টি মুখে ূনের কথো বননছন?
)৫টি, অ)২টি, আ)৩টি, ই)৪টি
জ।বপিঁয়োনজ জ্ঞোনমূক ববকোলনক কয়টি স্তনর ভোগ কনরনছন?
)১টি, অ)২টি, আ)৪টি, ই)৯টি
ঝ।থণনডোআক কয় প্রকোর বুবির কথো বননছন?
)২টি, অ)৩টি ,আ)৪টি, ই)৫টি

মা -১(২৫X১=২৫)

ঞ।থণনডোআক কয়টি বগৌণে ূনের কথো বননছন?
)৫টি, অ) ২টি, আ)৩টি, ই)৪টি
ট।গোডননোর কয় প্রকোর বুবির কথো বননছন?
)৫টি, অ)২টি, আ)৩টি, ই)৮টি
ঠ।বিয় নুবতন ন তনত্ত্বর প্রবতন ক বক?
)পেোভভ, অ)থণনডোআক, আ)স্কীনোর, ই)গোডননোর
ড।বগর্স্নোল্ট কথোর থন কী?
)যোরণো, অ)নকলো, আ)ববজ্ঞোন, ই)অত্মো
ঢ।ভোআগটবস্কর তৃ তীয় ববকোলমূক যোরনো কী?
)বোচন ও ববকোল, অ)ভোোর ববকোল, আ)ব বলশুুভ মোন, ই)ংনকবিক বোচন
ণ।বকোবোগন বকোন তনত্ত্বর কথো বননছন?
)জ্ঞোনমূক, অ)োমোবজক ববকোল, আ)মননোোমোবজক ববকোল, ই)ননবতক ববকোল
ত।বপিঁয়োনজর প্রোক-বিয়তোর স্তর এর বয়ীমো কত?
)৫-৭ বছর, অ)২-৫বছর, আ)০-২বছর, ই)৭-৯বছর
থ।বলশুর অচরনণর গুণগত পবরবতন ননক কী বন?
)বৃবি, অ)ববকোল, আ)পবরবতন ন, ই)অকোর
দ।বলক্ষো-মননোববজ্ঞোন মননোববজ্ঞোননর বআ লোখো যো বলক্ষণ ও বলখন ববনয় চচনো কনর-বক বননছন?
)বোনোডন, অ)বস্কনোর, আ)বিো এন্ড বিো, ই)বকোনবনক
য।মননোববজ্ঞোননর কয়টি প্রযোন বদক ক্ষে করো যোয়?
)৫টি, অ)২টি, আ)৩টি, ই)৮টি
ন।বস্কনোর কয় প্রকোর প্রবনকর কথো বননছন?
)৫টি, অ)২টি, আ)৩টি, ই)৮টি

প।যীলবি গঠন তনত্ত্বর প্রবতন ক বক?
)গোডননোর, অ)বগনফোডন, আ)থণনডোআক, ই)স্কীনোর
ফ।বহু ঈৎপোদক তনত্ত্বর প্রবতন ক বক?
)গোডননোর, অ)বগনফোডন, আ) থণনডোআক, ই)স্কীনোর
ব।বমশ্র মনডনর প্রবতন ক বক?
)গোডননোর, অ)বগনফোডন, আ)থণনডোআক, ই)গমেোন,
ভ।এবরকন প্রববতন ত তনত্ত্বর নোম কী?
)যীলবি গঠন তত্ত্ব, অ)ননবতক ববকোনলর তত্ত্ব ,আ)মননোোমোবজক ববকোনলর তত্ত্ব, ই)জ্ঞোনমূক
ববকোল তত্ত্ব
ম।স্বতঃবিয় নুবতন ন তনত্ত্বর প্রবতন ক বক?
)গোডননোর, অ)বগনফোডন, আ) থণনডোআক, ই)স্কীনোর

তিভাগ-ঘ
যয যকাগ া ৪টি প্রগের উত্তর দাও।
৪.বকোবোগন-এর ননবতক ববকোনলর তত্ত্বটি বনখো।
৫.স্মৃবতর ঈপোদোনগুব ম্পনকন বনখো।
৬.ববস্মৃবত বক?ববস্মৃবতর কোরণগুব বনখো।
৭.থণনডোআনকর বুবি ংিোন্ত তত্ত্বটি ম্পনকন যো জোননো বনখো।
৮.বগনফোডন-এর যীলবি গঠন তত্ত্বটি বনখো।
৯.বলক্ষো-মননোববজ্ঞোননর পবরবয অনোচনো কনরো।

মা -১০(১০X৪=৪০)

১০.বুবি ভীক্ষোর বেবোর এবং ীমোবিতোগুব বনখো।

