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১.িশ া ম নািব া নর সং া দাও। িশ াম নািব া নর

য়াজনীয়তা আ লাচনা ক রা।

২. িশ াম নািব া নর কমধারা আ লাচনা ক রা ।
৩. শশবকালীন দিহক ও স ালনমূলক

িবকাশ স

ক আ লাচনা ক রা।

৪. বাল কা লর সামািজক িবকাশ স

ক আ লাচনা কর।

৫.

কআ লাচনা ক রা।

ক শা রর

৬. ব ি
৭.ব ি

া

ািভক িবকাশ স

বল ত কী বাঝ? ব ি

র য কা নাএকিট ত আ লাচনা ক রা।

র সংল ন বল ত কী বাঝ ? ব ি

৮.
াভ বল ত কী বাঝ?
আ লাচনাকর।

র সংল ন ধারায় আল পাট এর ত আ লাচনা কর।

া ভর বিশ

৯. অভ াস িক? অভ া সর বইিশ

িল উ

খ ক রা। িশ ায় এর

ল খা। অভ াস- এর িশ াগত

১০. বুি র অভী ার ধারণার িব ষণ পূবক
অভী ার য়াজনীয়তা িক প?

িণিবভাগ ক রা।

তক

স

য়াজনীয়তা

ক তামার মতামত দাও।

পর উদাহরণ দাও। িশ া

১১. ম না যাগ বল ত িক বাঝ? ম না যাগ এর ব ি গত িনধারক সমূ হর ব াখ া ক রা।
১২. ম না যাগ িক? এর বিশ

ল খা। এর িশ াগত তাৎপয ব াখ া ক রা।

১৩. অভ া সর সং া দাও। সু-অভ াস িকভা ব গ ড় তালা যায়?
১৪. িশখন বল ত িক বাঝ? িশখ নর ' গ া
১৫. িশখন ধারায় সং যাজনবাদী ত
১৬. উ ম

ত ' আ লাচনা ক রা।

আ লাচনা ক রা।

ৃিতর ল ন িল আ লাচনা কর।

১৭. িব ৃিত িক? িব ৃিত র কারণ ল খা।

ৃিতর

য়াজনীয়তা িক?

িৃ তর উ িতর কারণ সমূহ ব াখ া ক রা।

সংি
১.িশ া ম নািব া নর প িত

িল উ

খ ক রা।

২. শশবকালীন সামািজক িবকাশ ধারার শতাবিল ল খা।
৩. ক শার ক 'ঝড়-ঝ ার কাল' কাল বলা হয় কন?

বুি

৪. ম না যা গর চারিট বিশ
৫. ম না যাগ ও আ
৬. িশখন ও

আ লাচনা ক রা।

হর ম ধ পাথক ল খা।

ষণার স

ক ল খা।

৭. াচীন ও সি য় অনুবত নর সং া দাও।
৮. কু-অভ াস দূরীকর ণর উপায়

িল ল খা।

Essay type questions
1. Define Educational Psychology. Discuss its importancy.
2. Write the subject matter of education.
3. Explain the motor development and physical development of child.
4. Discuss the social development during childhood.
5. Discuss the emotional development during adolescence.
6. What do you mean by 'personality'? Explain any one theory of personality.
7. What do you mean by 'personality traits'? Explain the 'Alport's theory of personality trait'.
8. What is emotion? Write the charecteristics of emotion. Explain its importance in education.
9.What is habit? Write the charecteristics of habit. Explain its educational implications.
10. Classify the intelligence test with reference to the concept of intelligence test. Give example
from each type. Write its educational implementations.
11. What do you mean by 'attention'? Explain the subjective determinants of attention.
12. Define attention. State the educational implications of attention.
13. . Define 'habit'. How to develop good habits?
14. What is learning? Explain the 'gestalt theory of learning'.
15. Discuss the theory of connectionism.
16. Write the basic characteristics of good memory. What is the importance of good memory in
education.
17. What is forgetting? What are the causes of forgetting? What are the causes of forgetting?
Which factors are responsible for memory improvement .

Short questions
1. Write a short note on the method of educational psychology.
2. Explain the conditions of social development during infancy period.
3. Why does adolescent period is known as 'storm and stress'?
4. Discussion any four characteristics of attention.
5. Write the relation between attention and interest.
6. Write the relationship between learning and motivation.
7. Define classical and operent conditioning in learning.
8. Write on how to get rid of bad habits?

