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দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 
পরী াথীেদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

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

িন িলিখত য কান পাচঁিট ে র উ র দাও:  

a) What is psychology?  

মেনািবদ া কী?  

b) What is mental age? 

মানিসক বয়স কােক বেল? 

c) What are the two ways of acquiring psychological data?  

মেনািবদ ার উপা সং েহর দুিট উপায় কী কী?  

d) What is stimulus? 

উ ীপক কােক বেল? 

e) What is consciousness according to psychology? 

মেনািবদ ায় চতনা বলেত কী বাঝায়?  

f) Why the trial-and-error theory of learning is called theory of connectionism? 

িশ ণ সং া  েচ া ও ভুল সংেশাধন মতবাদেক কন সংেযাজনবাদ বলা হয়? 

g) What is the law of readiness of Thorndike’s learning? 

থণডাইেকর িশ েণর িতর সূ িট লখ?  

h) What is difference between memory and imagination? 

ৃিত ও ক নার মেধ  পাথক  কী? 

2. Answer any four of the following questions:       5×4=20  

নীে র য কােনা চারিট ে র উ র দাও: 

a) Give an account of the experimental method of psychology.  

মেনািবদ ার পরী ণ প িতর িববরণ দাও। 

b) Explain the nature of perception in psychology? 

মেনািবদ ায় ত ে র প ব াখ া কেরা। 

c) Explain the law of exercise. 

অনুশীলেনর সূ িট আেলাচনা কেরা। 



d) Explain Pavlov’s ‘Conditional Response Theory’ of learning. 

িশ ণ স েক প াভলভ বিতত ‘সােপ  িতবতবাদ’ ব াখ া কেরা। 

e) Explain Briefly Freud’s theory of dream. 

েয়েডর ত  সংে েপ ব াখ া কেরা। 

f) Can memory be improved by practice? Give your view. 

রণি য়া কী অনুশীলেনর ারা উ ত করা যায়? তামার অিভমত ব  কেরা। 

3. Answer any one of the following questions:                 10×1=10 

নীে র য কােনা একিট ে র উ র দাও। 

a) Discuss critically the merits and demerits of the method of introspection in the study of Psychology. 

মেনািবদ ায় অ দশন প িতর ণ ও দােষর সিবচার অেলাচনা কেরা। 

b) Explain the Gestalt theory of perception.  

ত  স েক গ া বাদী মতবাদিট ব াখ া কেরা।  

c) What is IQ? How to determine IQ?              2+8 

বু া  কী? বু া  কীভােব িনণয় করা হয়?  

 


