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Few guideline and some model question with answer for semester 4th, paper –cc-4 general 

under cbcs system,2020. 

 

 

Question patter: Full marks -100[35 marks internal & 65 marks external] 

 

35 marks Internal examination conducted by college. 

 

Students attendance -10 [ 60% & above but less than 75% = 6 marks, 75% & above but less 

   than 90% = 8 marks, 90% and above =10 marks.] 

Internal examination - 1x10 =10 

Tutorial examination - 1x15 =15 

   

Question pattern of 65 marks external examination conducted by the university. 

 

# 1x10 = 10 [12 questions will be given & student have to choose 10 out of 12 questions] 

# 5x5 = 25 [8 questions will be given & student have to choose 5 out of 8 questions] 

#15x2= 30 [4 questions will be given & student have to choose 2 out of 4 questions] 

 

Nature of answer for 1 marks question : First carefully read the question at least two times, 

realize the question and then try to answer the question using few words. 

 

Nature of answer for 5 marks question : Answer to the point and try to put more information. 

Do not unnecessarily try to enlarge any answer, keeping in mind that half page answer is 

sufficient for 5 marks question. 

 

 Nature of answer for15 marks question : Answer must be to the point and concrete in nature. 

Try to use your own thinking and own words for the answer. Try to select questions which 

have several parts rather selecting a big one. 

 



Time management:   Total 3 hour time for 65 marks. 

#  Maximum 20 minutes time for 10 marks short type question. 

# Maximum 15 minutes time for 5 marks type question. 

# Maximum 35 minutes time for 15 marks type question. 

# Rest 15 minutes time for overall review and other statutory work. 

 

 

 

Some sample model short type question.  

১। মন োবিদ্যোর বিবিন্ন পদ্ধবিগুবি কী কী ? 

 

২। সংনিদ্  ছোড়ো বক প্রিযক্ষ সম্ভি ?  

 

৩। ভ্রম প্রিযক্ষ ও অমুি প্রিযনক্ষর একটি মিূ পোর্থকয উনেখ কনরো । 

 

৪। ‘প্রনেষ্টো ও ভ্রম সংন োধ ’ এর প্রবিষ্ঠোিো কক ? 

 

৫।পযোিিনির ব ক্ষণ সমন্ধীয় মিিোদ্ বক  োনম পবরবেি ? 

 

৬। বিন র মনি িবুদ্ধ িক্ষণ বক ?  

 

৭। অন্তদ্ থন র মিূ ত্রুটি কী ? 

 

৮। সংনিদ্ন র ধমথ গুবি কী কী ?  



৯। সংনিদ্  ও প্রিযনক্ষর মনধয মিূ পোর্থকয কী ? 

 

১০। ‘GESTALT’  কর্োর অর্থ কী ? 

 

১১।  ‘GESTALT’ মনি সোমগ্রী করনণর মূি  ীবি গুবি কী কী ? 

 

১২। ব ক্ষণ বিষনয় র্ থড্রোইনকর মিিোদ্ কী  োনম পবরবেি।   

 

১৩। সোনপক্ষ প্রবিিিথ বিয়ো মিিোনদ্র প্রবিষ্ঠোিো  কক ? 

 

১৪। কদ্হ ও মন র সমন্ধ বিষনয় কদ্কোিথ  মিিোদ্ কী  োনম পবরবেি । 

 

১৫ । িবুদ্ধ পবরমোনপর সূত্রটি উনেখ কনরো । 

 

১৬ । ইন ো কী ?  

 

১৭ । ব র্জ্থ   মন র অবিত্ব বিষনয় একটি প্রমো  উনেখ কনরো ।  

 

১৮ । কেনকোন ো দ্টুি স্বপ্নকিোর উনেখ কনরো । 

 

১৯ । মন র িরগুবি কী কী ? 



২০। সঞ্জো  ও ব ঞ্জো  িনরর মনধয ককো  িনরর িযোপকিো কিব  ? 

 

২১। ‘স্বপ্ন হি ইচ্ছো পরূণ’ কোর মনি ?  

 

২২। অবির্জ্িো ছোড়ো বক সৃ্মবি সম্ভি ? 

 

২৩। সৃ্মবি ধোরন র জ য একটি গুরত্বপূণথ বিষয় উনেখ কনরো । 

 

২৪। অবি খ  বক সৃ্মবির পনক্ষ িোনিো । 

 

২৫। বিসৃ্মবির একটি কোরণ উনেখ কনরো । 

 

২৬। মোর্োয় আঘোি বক সৃ্মবির পনক্ষ িোনিো ? 

 

২৭। িোনিো সৃ্মবির একটি িক্ষণ দ্োও । 

 

২৮। অিদ্ম  বিসৃ্মবির পনক্ষ িোনিো । 

 

SOME MODEL 5 MARKS QUESTION  

 

১। সংনিদ্  ও প্রিযনক্ষর মনধয পোর্থকয কী ? 

 

২। ভ্রম প্রিযক্ষ ও আমূি প্রিযক্ষ উদ্োহর  সহ আনিোে ো কর । 



৩। মন র ির গুবি সংনক্ষনপ উনেখ কর । 

 

৪। ফ্রনয়নে মনি স্বপ্নকৃবি গুবি উনেখ কর।  

 

৫। িোনিো সৃ্মবির িক্ষণ গুবি আনিোে ো কনরো। 

 

৬। বিসৃ্মবির কোরণ গুবি আনিোে ো কনরো। 

 

৭। ব ক্ষণ বিষনয় প্রনেষ্টো ও িুনির পদ্ধবি আনিোে ো কর । 

 

৮। ব ক্ষণ বিষনয় সোনপক্ষ প্রবিিিথ  বিয়ো আনিোে ো কর । 

 

 

SOME BROAD TYPE 15 MARKS QUESTION 

১। প্রিযক্ষ বিষনয় ক সটোল্ট মিিোদ্ আনিোে ো কর । 

 

২। মন র ির গুবি সংনক্ষনপ উনেখ কর ।ব র্জ্থ   মন র অবিত্ব বিষনয় 
প্রমোণগুবি আনিোে ো কনরো । 

 

৩। ফ্রনয়নের স্বপ্নিত্ত্ব আনিোে ো কনরো । 

 



৪। িোনিো সৃ্মবির িক্ষণ গুবি এিং বিসৃ্মবির কোরণ গুবি আনিোে ো 
কনরো। 

 

৫। ব ক্ষণ বিষনয় কে ককোন ো দ্টুি মনিোিোদ্ িুি োমুিক আনিোে ো 
কনরো।  

 

৬। িুবদ্ধ পবরমোপ বিষনয় বিন -বসম  কটস্ট আনিোে ো কনরো।  

 

 

  -----------------------------------    

 

 

   

 

 

 

 

 

 


