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দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 
পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any five of the following questions:                 2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) What is psychology, according to Plato?  
যেশ্নিার মশ্নে মশ্নোক্ষবদযা কী?  

b) What do you mean by experimental method of Psychology? 
মশ্নোক্ষবদযায় পরীিণ পদ্ধক্ষে বিশ্নে কী যবাঝ? 

c) What is sensation?  
সংশ্নবদে কাশ্নক বশ্নি?  

d) What is ‘Binet-Simon Scale’?  
‘ক্ষবশ্নে-ক্ষসশ্নমাাঁশ্নেি’ কী? 

e) What are the primary laws of learning by Thorndike’s?  
র্েণডাইশ্নকর ক্ষশিশ্নণর প্রধাে সূত্রগুক্ষি কী কী?  

f) Write the different levels of consciousness? 
যচেোর ক্ষবক্ষভন্ন স্তরগুক্ষি যিখ্। 

g) What is I.Q.?  
বুদ্ধযাঙ্ক বিশ্নে কী যবাঝায়?  

h) What is ‘Day-dreaming’?  
‘ক্ষদবাস্বপ্ন’ কী?  
 

2. Answer any four of the following questions:                 5x4=20 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:      
 

a) Give an account of the introspection method in psychology.  

অন্তরদশণে পদ্ধক্ষের ক্ষববরণ দাও। 
b) Explain the Gestalt theory of perception.  

প্রেযি সর্ম্ণশ্নক যেস্টাল্টবাদী মেবাদক্ষি বযাখ্যা কর। 



c) Explain the proofs of the existence of the unconscious.  

ক্ষের্জ্ণাে স্তশ্নরর অক্ষস্তশ্নের পশ্নি যুক্ষিগুক্ষি বযাখ্যা কর। 
d) Explain the different marks of good memory.  

উত্তম সৃ্মক্ষের িিণগুক্ষি বযাখ্যা কর। 
e) Distinguish between illusion and hallucination.  

অধযাস এবং অমূিপ্রেযশ্নির মশ্নধয পার্ণকয কর। 
f) Briefly describe the causes of forgetfulness.  

ক্ষবসৃ্মক্ষের কারণগুক্ষি আশ্নিাচো কর।  

 

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

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 

a) Discuss the trial and error theory of learning. Write the demerits of it.        6+4 

ক্ষশিণ ক্ষবষশ্নয় প্রশ্নচষ্টা ও ভুি সংশ্নশাধে মেবাদক্ষি আশ্নিাচো কর। মেবাদক্ষির যদাষগুক্ষি যিখ্। 

b) Explain Freud’s theory of dream.  

ফ্রশ্নয়শ্নডর মশ্নে স্বপ্নেত্ত্ব বযাখ্যা কর। 

c) Write the advantage and disadvantages of experimental method.  

পযণশ্নবিণ পদ্ধক্ষের সুক্ষবধা ও অসুক্ষবধা গুক্ষি যিখ্। 

 


