
 
 

  Bankim Sardar College 

Semester II Examination 

B.A Hons. CCH3 

Psychological Foundation of Education 

 Subject: Education  

         (প্রতিটি তিভাগগর উত্তর অিলযই আাদা পািায় তখগি।) 
          

                                 তিভাগ-ক ( পরূ্ণমার্-১০)           মান-২ (২X৫=১০) 

১।যয যকাগনা পাাঁচটি প্রগের উত্তর দাও।                            

ক)ভননোবফজ্ঞোননয যম যকোননো দটুি োখোয নোভ যরনখো।  
খ)বক্ষো ভননোবফজ্ঞোন ফরনত কী যফোঝ?  
গ)ফৃবি ও বফকো ফরনত কী যফোঝ?  
ঘ)আত্মকুরতো কী?  
ঙ)প্রফরক কী?    
চ)স্মৃবতয কয়টি উোদোন ও কী কী?  
ছ)অন্তদৃৃ বিভূরক বখন ফরনত কী যফোঝ?  
জ)ফুিোনেয ফণ্টন ফরনত কী যফোঝ? 

 

 

                                         তিভাগ-খ ( পরূ্ণমার্-১৫)             মান-১৫ (১৫X১=১৫) 
  

২।যয যকাগনা একটি প্রগের উত্তর দাও।                             
ক)বিঁয়োনজয প্রোক-বিয়তো এফং যমৌবিক বিয়তোয স্তয ম্পনকৃ মো জোননো যরনখো। 
 

অথফো 
 

খ)বগরনপোডৃ এয ধীবি গঠন তত্ত্ব ম্পনকৃ মো জোননো যরনখো। 
 
 
 



 
 

  

তিভাগ-গ (পরূ্ণমার্-৬৫=২৫X১+৪X১০) 
   
৩।সিকটি প্রগের উত্তর দাও।     মান-১(২৫X১=২৫)                                               
ক।থণৃডোইক কয় প্রকোয ফুবিয কথো ফনরনছন?   
অ)২টি, আ)৩টি ,ই)৪টি, ঈ)৫টি  
   
খ।থণৃডোইক কয়টি যগৌণয ূনেয কথো ফনরনছন? 
অ)৫টি, আ) ২টি, ই)৩টি, ঈ)৪টি 
   
গ।গোডনৃোয কয় প্রকোয ফুবিয কথো ফনরনছন? 
অ)৫টি, আ)২টি, ই)৩টি, ঈ)৮টি  
 
ঘ।বিয় অনুফতৃন তনত্ত্বয প্রফতৃক যক?  
অ)যোবরব, আ)থণৃডোইক, ই)স্কীনোয, ঈ)গোডনৃোয  
  
ঙ।যগরৃ্স্োল্ট কথোয অথৃ কী? 
অ)ধোযণো, আ)নকো, ই)বফজ্ঞোন, ঈ)আত্মো 
  
চ।বোইগটবস্কয তৃতীয় বফকোভূরক ধোযনো কী? 
অ)ফোচন ও বফকো, আ)বোলোয বফকো, ই)ফর বশুুরব ভোন, ঈ)অংনকবিক ফোচন 
 
ছ।যকোরফোগ ৃযকোন তনত্ত্বয কথো ফনরনছন? 
অ)জ্ঞোনভূরক, আ)োভোবজক বফকো, ই)ভননোোভোবজক বফকো, ঈ)ননবতক বফকো  
 
জ।বিঁয়োনজয প্রোক-বিয়তোয স্তয এয ফয়ীভো কত?  
অ)৫-৭ ফছয, আ)২-৫ফছয, ই)০-২ফছয, ঈ)৭-৯ফছয    
 
ঝ।বশুয আচযনণয গুণগত বযফতৃননক কী ফনর?  
অ)ফৃবি, আ)বফকো, ই)বযফতৃন, ঈ)আকোয   
 
ঞ।“Psychology” ব্দটি যকোন ব্দ যথনক এননছ? 
অ)রযোটিন, আ)গ্রীক, ই)পোবৃ, ঈ)বফনদী 
    
ট।“Logos” নব্দয অথৃ কী?  



 
 

অ)জ্ঞোন, আ)আত্মো, ই)ভোজ, ঈ)আচযণ 
 
ঠ।বক্ষো-ভননোবফজ্ঞোন ভননোবফজ্ঞোননয যই োখো মো বক্ষণ ও বখন বফলনয় চচৃো কনয-যক ফনরনছন? 
অ)ফোনোডৃ, আ)বস্কনোয, ই)যিো এন্ড যিো, ঈ)যকোনরবনক 
 
ড।ভননোবফজ্ঞোননয কয়টি প্রধোন বদক রক্ষয কযো মোয়?  
অ)৫টি, আ)২টি, ই)৩টি, ঈ)৮টি  
   
ঢ।বক্ষোয কয়টি অথৃ?   
অ)৫টি, আ)২টি, ই)৩টি, ঈ)৮টি  
  
ণ।আধুবনক বশুনকবিক বক্ষোয জনক যক? 
অ)রুনো, আ)থণৃডোইক, ই)স্কীনোয, ঈ)গোডনৃোয 
 
ত।বস্কনোয কয় প্রকোয প্রফরনকয কথো ফনরনছন? 
অ)৫টি, আ)২টি, ই)৩টি, ঈ)৮টি  
   
থ।ধীবি গঠন তনত্ত্বয প্রফতৃক যক? 
অ)গোডনৃোয, আ)বগরনপোডৃ, ই)থণৃডোইক, ঈ)স্কীনোয 
 
দ।ফহু উৎোদক তনত্ত্বয প্রফতৃক যক?   
অ)গোডনৃোয, আ)বগরনপোডৃ, ই) থণৃডোইক, ঈ)স্কীনোয 
  
ধ।বভশ্র ভনডনরয প্রফতৃক যক? 
অ)গোডনৃোয, আ)বগরনপোডৃ, ই)থণৃডোইক, ঈ)গরভযোন, 
 
ন)এবযকন প্রফবতৃত তনত্ত্বয নোভ কী? 
অ)ধীবি গঠন তত্ত্ব, আ)ননবতক বফকোনয তত্ত্ব ,ই)ভননোোভোবজক বফকোনয তত্ত্ব, ঈ)জ্ঞোনভূরক বফকো তত্ত্ব 
 
।বখন ম্পন্ন য় কয়টি মৃোনয়য ভনধয বদনয় য়? 
অ)৫টি, আ)২টি, ই)৩টি, ঈ)৪টি 
 
প।বশুয ভনধয বযভোনমোগয বযফতৃননক কী ফনর? 
অ)ফৃবি, আ)বফকো, ই)বযফতৃন, ঈ)আকোয  
     
ফ।থণৃডোইক কয়টি ভুখয ূনেয কথো ফনরনছন? 



 
 

অ)৫টি, আ)২টি, ই)৩টি, ঈ)৪টি  
 
ব।বিঁয়োনজ জ্ঞোনভূরক বফকোনক কয়টি স্তনয বোগ কনযনছন?  
অ)১টি, আ)২টি, ই)৪টি, ঈ)৯টি 
 
 

তিভাগ-ঘ 
 
  যয যকাগনা ৪টি প্রগের উত্তর দাও।                            মান-১০(১০X৪=৪০) 
৪.যকোরফোগ-ৃএয ননবতক বফকোনয তত্ত্বটি যরনখো। 
  
৫.বক্ষো ও ভননোবফজ্ঞোননয ভনধয ম্পকৃ আনরোচনো কনযো। 
 
৬.বফস্মৃবত বক?বফস্মৃবতয কোযণগুবর যরনখো।   
  
৭.থণৃডোইনকয ফুবি ংিোন্ত তত্ত্বটি ম্পনকৃ মো জোননো যরনখো। 
 
৮.ফোন্দযুোয োভোবজক বখন তত্ত্বটি যরনখো।  

  
৯.বোইগটবস্কয োভোবজক বফকোনয তত্ত্বটি যরনখো।  
 
১০.ফুবি অবীক্ষোয ফযফোয এফং ীভোফিতোগুবর যরনখো। 
 


