
 
 
 
  

 

                                                                                                AH-II/Education/201/C-3/22 

B.A. 2nd Semester (Honours) Examination, 2022 

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 া িলপূণমানিনেদশক। 

পরী াথ েদরযথাস বিনেজরভাষায়উ রিদেতহেব। 
 

1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 
য কাণ পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ 

 
a) Define Psychology. 

মেনািব ােনর সং া দাও।  

b) Define Learning. 

িশখেনর সং া দাও।  

c) What is meant by “creativity”? 

“সৃজনশীলতা”বলেত কী বাঝায় ? 

d) What is the difference between Growth and Development? 

বৃ  ও িবকােশর মেধ  পাথক  কী?  

e) Define Intelligence. 

বু র সং া দাও।  

f) What is meant by ‘Transfer of Learning’? 

‘িশখন স ালন’ বলেত কী বাঝায় ?  

g) What is meant by operant conditioning? 

স য় অনুবতন বলেত কী বাঝায়?  

h) Mention any four factors affecting learning. 

িশখেন ভাব িব ারকারী য কান চার ট উপাদানউে খ কর।  

 

 



 
 
 
  

 

2. Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20) 
য কাণ চার ট ে র উ র দাওঃ 

 
a) Discuss relationship between Education and psychology. 

িশ া ও মেনািব ােনর পার িরক স ক আেলাচনা কর।  

b) Explain in brief the factors that influencing learning. 

িশখেন ভাব িব ারকারী উপাদান িল সংে েপ ব াখ া কর।  

c) Explain in brief the multiple intelligence theory of Gardner. 

গােডনােরর বু র ব ত  সংে েপ ব াখ া কর।  

d)  Explain in brief the types of transfer of learning. 

 িশখন স ালেনর কার িল সংে েপ ব াখ া কর। 

e) Explain in brief the Allport’s  theory  of personality development. 

ব  িবকােশর আল পােটর ত  সংে েপ ব াখ া কর। 

f) Explain in brief the moral development theory of Kohlberg. 

কাহলবােগর নিতক িবকােশর ত  সংে েপ ব াখ া কর। 

 

3. Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) 

য কাণ এক ট ে র উ র দাওঃ 

 

a) Explain the cognitive development theory of piaget .Describe the educational significance 

of piaget’s theory. 

িপয়ঁােজর বৗ ক িবকােশর ত  ব াখ া কর। িপয়ঁােজর তে র িশ ামূলক তাৎপয বণনা কর।  

b) What is learning? Discuss the Trial and Error theory of learning. 

িশখন িক? িশখেনর েচ া ও ভেলর ত  আেলাচনা কর।  

 

 


