
    

 
 B.A. 3rd Semester (Programme) Examination, 2021-22  

                                               EDUCATION     
Course ID: 30218                                           Course Code:AP/EDN/301/C-1C 

Course Title: Introduction to Educational Psychology 
Full Marks: 40        Time: 2 Hrs 

 
 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) 

নীেচর য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও◌ঃ 
a) Define Educational Psychology. 

িশ া মেনািব ােনর সং া দাও 
b) What do you mean by intelligence? 

বু  বিলেত িক বােঝা ? 
c) Write any two educational implications of ‘attention’. 

মেনােযাগ এর য কােনা দু ট িশ ামূলক তাৎপয লখ। 
d) What is the need of ‘interest’ in learning? 

িশখেন আ েহর েয়াজন িক? 



    

e) Define personality. 
ব ে র সং া দাও। 

f) Write any two characteristics of emotion. 
ে াভ এর য কােনা দু ট বিশ  লখ। 

g) State any two conditions of good memory. 
ভােলা ৃিতর দু ট শত লখ। 

h) What is habit? 
অেভ স  িক  ? 
 

2. Answer any four of the following questions:                                                      (5X4=20) 

িনেচর য কান চার ট ে র উ র দাও◌ঃ 
a) Write a short note on the physical development of the childhood stage. 

িশ র শশব এর শারীিরক িবকাশ এর উপর এক ট সংি  ট কা 
লখ। 

b) Briefly discuss the classification of Intelligence tests. 
বু  অভী ার ণীিবভাগ এর সংি  িববরণ দাও। 

c) Write a note on the educational values of habit. 
‘অভ াস এর িশ ামূলক তাৎপয’-ট কা লখ। 

d) Briefly enumerate the principles of classical conditioning by Pavlov. 



    

প াভলভ দ  াচীন অনুবতন এর নীিত িলর ব াখ া কেরা। 
e) Explain the relationship between learning and maturation. 

িশখন এবংপিরণমেনর পার িরক স ক ব াখ া কেরা। 
f) Explain briefly the memory process. 

ৃিত য়ার সংি   ব াখ া কেরা। 
3.  Answer any one of the following questions:                                                 (10X1=1) 

িনেচর য কােনা এক ট ে র উ র দাও◌ঃ 
a) Explain, in brief,E.L.Thorndike’s theory of  learning.State its educational 

implications.        (7+3=10) 
িশখন স িকত ই.এল.থনডাইেকর ত  সংে েপ ব াখ া কেরা।এই 
তে র িশ ামূলক তাৎপয িল উে খ কেরা। 

b) What are the main characteristics of cognitive development of a child till 
adolescence? Suggest some educational programs for proper cognitive 
development.        (6+4=10) 
শশব থেক কেশার পয  ানমলূক িবকােশর মলূ 
বিশ িল িক িক? ানমূলক িবকাশ বিধত করার জন  িকছ 

িশ ামলূক কায েমর উে খ কেরা। 
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