
                                                                                                       AH-II/Education/201/C-3/21 
                       B.A. 2nd Semester (Honours) Examination, 2021 

Subject: EDUCATION 
Course ID: 20211                                            Course Code: AH/EDN/201/C-3 

Course Title: Psychological Foundations of Education  
Full Marks: 40        Time: 2hrs. 

The figures in the margin indicate full marks 
Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক ।  পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব ।   
1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 
       য কাণ পাচঁ ট ে র উ র দাও ।    

a) Define “Educational Psychology”. 
“িশ া-মেনািবদ ার” সং া দাও।  

b) What is meant by moral development? 
নিতক িবকাশ বলেত কী বাঝায় ? 

c) Define Intelligence. 
বু র সং া দাও।  

d) What is Learning ? 
িশখন কী?  

e) What is motivation?  
ষনা কী ?  

f) What is Assimilation and Accommodation in Piaget’s theory of cognitive development?  
িপয়ঁােজর ানমূলক তে  আ ীকরন ও সহেযাজন কী ? 

g) What is Creativity?  
সজৃনশীলতা কী ? 

h) What is meant by operant conditioning? 
স য় অনুবতন বলেত কী বাঝায় ?  
 
 
 
 



 
 

 1. য কাণ চার ট ে র উ র দাওঃ  Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20) 
a) Discuss in brief the Spearman theories of intelligence. 

সংে েপ য়ারম ােনর বু র ত ট আেলাচনা কর।  
b) Explain the scope of Educational Psychology. 

িশ া-মেনািবদ ার পিরিধ ব াখ া কর।  
c) Write in brief about Thorndike’s theory of learning. 

থনডাইেকর িশখেনর ত ট সংে েপ লখ।  
d) What is intelligence test? Discuss its classification.  

বু র অভী া কী ? এর িণিবভাগ বণনা কর। 
e) Explain in brief social development. 

সামা জক িবকাশ সংে েপ ব াখ া কর। 
f) Adolescence has been described as a period of “Storm and Stress”-Discuss. 

বয়ঃসি কালেক “ঝড়-ঝ ার” কাল বলা হয় -বণনা কর।  
 

        3.      Answer any one of the following questions:                                            (10x1=10) 
                    য কাণ এক ট ে র উ র দাও ।   
 

a) Discuss how the “Gestalt” Psychologists explained learning through the formation of  
insights. What are its implications in the classroom? 
" গ া " মেনািব ানীরা কীভােব অ দৃ গঠেনর মাধ েম িশখনেক ব াখ া কেরিছেলন তা 
আেলাচনা কর। ণীকে  এর েয়াগ িল কী? 

b) Define “Personality”. Discuss Allport theories of Personality. 
“ব ”-এর সং া দাও। আলেপােটর ব ে র ত ট বণনা কর।  
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