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Time- 3 Hrs
1st half
Full Marks :35

1. Answer any three questions.

5x3=15

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি
a) Compare growth with development.
বৃতির সকে তব োকের িু ল ো রু ।
b) Briefly discuss the needs of adolescent learners.
সংকেকে বয়ঃসতি োলী তেেোর্থীকির প্রকয়োজ গুতল আকলোচ ো

রু ।

c) Discuss any one stage of cognitive development as proposed by Piaget.
তেয়োকজর মকি প্রজ্ঞোমুল তব োকের যেক োক ো এ টি স্তর আকলোচ ো রু ।
d) Discuss child rearing process of a family.
েতরবোকর সন্তো েোলক র রীতি আকলোচ ো রু ।
e) Discuss any two Big Factors of Personality.
বযতিকের যেকে যেক োক ো িুটি প্রধো উেোিো

আকলোচ ো

রু ।

2. Answer any two questions.

10×2 = 20

যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি
a) Give an account of Erickson's theory of psychosocial development.
Erickson এর মক োসোমোতজ তব োকের িত্ত্ব টি আকলোচ ো রু ।
b) What is meant by individual difference? What are the processes of measuring personality? 3+7
বযতিস্বোিন্ত্র বলকি ত যবোঝোয়? বযতিে েতরমোকের েিতিগুতল ত ত ?
c) Discuss Kohlberg's theory of moral development.
Kohlberg এর ন তি তব োকের িত্ত্বটি আকলোচ ো রু ।
d) Discuss the emotional development of adolescent.
বয়ঃসতি োলী তেেোর্থীর প্রোকেোতি তব োে আকলোচ ো

রু ।

2nd half
Full Marks :35
3. Answer any three questions.

5x3=15

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি
a. Write a note on components of creativity.
সৃজ েীলিোর উেোিো গুতল সম্পক ে টী ো তলখু ।
b. What are the factors affecting learner's motivation?
তেেোর্থীর যপ্রষণোক প্রিোতবি কর এম উেোিো গুতল ত

ত ?

c. Discuss the concept of emotional intelligence.
প্রোকেোতি বুতিমত্তোর ধোরণোটি আকলোচ ো রু ।
d. Compare between extrinsic motivation and intrinsic motivation.
বোতযয যপ্রষণো ও আিযন্তরীণ যপ্রষণোর মকধয িু ল ো রু ।
e. State the relation between attention and interest.
মক োকেোকের সোকর্থ আগ্রকযর সম্প ে টি তববৃি রু ।
4. Answer any two questions.
যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি

10×2 = 20

a. Explain the educational implications of Weiner's theory.
Weiner এর িকত্ত্বর তেেোেি িোৎেেে বযোখযো রু ।
b. Describe Guilford's theory of intelligence.
Guilford এর বুতিমত্তোর িত্ত্বটি আকলোচ ো রু ।
c. Describe system of nurturing the creativity among students.
তেেোর্থীকির মকধয সৃজ েীলিোর প্রতিেোল
ীিোকব রো যয় বণে ো
d. Describe the Binet- Simon scale for measuring intelligence.
বুতি েতরমোকের যেকে তবক - সোইম এর যেলটি আকলোচ ো রু ।

রু ।

