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UNIT-1 

MARKS-2 

1.মন োবিদ্যো কথোটির অথথ লেখ   2. শিক্ষা কোনক িনে?  3. মন োবিদ্যো কোনক িনে?  4. বিক্ষোমন োবিদ্যোা় কোনক 

িনে? 5.বিক্ষোমন োবিদ্যোা়র দুটি প্রকৃবি লেখ 6. শিক্ষামন াশিদ্াা়র দুটি পবরবি লেখ  7.বিক্ষো ও মন োবিদ্যোর মনিয দুটি 

সম্পকথ  লেখ  8.বিক্ষোমন োবিদ্যোা়র দুটি গুরত্ব লেখ    9. অন্তদ্িথ  বক?   10. বিক্ষোমন োবিদ্যোা়র দুটি পদ্ধবি উনেখ 

কর 

MARKS-5 

1.বিক্ষোমন োবিদ্যোা়র প্রকৃবি গুবে বক বক?  2.বিক্ষোমন োবিদ্যোা়র িোৎপর্থ উনেখ কর 3. শিক্ষা ওমন োবিদ্যোর মনিয 

সম্পকথ  গুবে বক বক?   4.শিক্ষামন াশিদ্াা়র প্রকৃশি/ বিবিষ্ট্য উনেখ কর   5. বিক্ষোমন োবিদ্যোা়র িোৎপর্থ ি থ ো কর 

MARKS-10 

1.বিক্ষো কোনক িনে? মন োবিদ্যো কোনক িনে? বিক্ষো ও মন োবিদ্যোর মনিয  সম্পকথ  লেখ 

2. বিক্ষোমন োবিদ্যোা় কোনক িনে? বিক্ষোমন োবিদ্যোা়র প্রকৃবি ও গুরত্ব লেখ 

3. বিক্ষোমন োবিদ্যোা় কোনক িনে? বিক্ষোমন োবিদ্যোা়র  প্রকৃবি  এিং পবরবি আনেোচ ো কর 

 

UNIT-2 

 

 MARKS-2 

1.িৃবদ্ধ কোনক িনে?  2. বিকোি কোনক িনে? 3.প্রঞ্জো কোনক িনে?  4.বিমো বক?  5.আত্মীকর  ও সহনর্োজ  কোনক 

িনে?  6.আত্মীকর  ও সহনর্োজন র মনিয পোথথকয লেখ?  7.ভোরসোনমযর  ীবি বক?  8. সিথপ্রো িোদ্/ আত্মনকন্দ্রীক 

বচন্ত / িস্তুর স্হোয়ীত্ব সম্পনকথ  িোর ো/ একমুখী বচন্ত  বক িো কোনক িনে?  9. এবরকসন র মন োসোমোবজক বিকোনির 

স্তর গুবে বকবক?  10. ব বিক দ্বন্দ্ব কোনক িনে?  11. ZPD/ Scaffolding িেনি বক লিোঝ?  12. Private 



Spech ও Inner speech কোনক িনে?  13. ব বিক বিকোনির সংঞ্জো দ্োও  14. িোনু্দরোর পর্থনিক্ষ  বিখ  

কোনক িনে? 15. িোনু্দরোর পর্থনিক্ষ  বিখন র কয়টি উপোদ্ো  ও বকবক? 

MARKS-5 

1.এবরকসন র মন োসোমোবজক বিকোনির বিক্ষোগি িৎপর্থ ি থ ো কর  2. লকোহেিোনগথর ব বিক িত্ত্বটি আনেোচ ো কর 

3. লকাহেিানগের ব বিক বিকোনির বিক্ষোগি িৎপর্থ ি থ ো কর    4.  ভোইগট্সবকর সোমোবজক ব বমথবিিোদ্িত্ত্ব 

আনেোচ ো কর   5. এবরকসন র মন োসোমোবজক বিকোনির বকবক বিবিষ্ট্য িিথ মো ?   6. বিমো বক? 

MARKS-10 

1.জযো বপয়োনজর প্রঞ্জোমূেকবিকোি িত্ত্বটি বিক্ষোগি িৎপর্থসহ সংবক্ষপ্ত বিিরণ দ্োও 

2.এবরকসন র মন োসোমোবজক শিকাি তত্ত্বটি বিক্ষোগি িৎপর্থসহ সংবক্ষপ্ত বিিরণ দ্োও  

 

UNIT-3 

MARKS-2 

1.বিখ  কোনক িনে? 2.  বিখন র দুটি বিবিষ্ট্য লেখ। 3. অন্তদৃবষ্ট্মূেক বিখ  কোনক িনে 4. অপোনরন্ট অ ুিিথ   

কোনক িনে? 5. প্রোচী  অ ুিিথ   কোনক িনে? 6. প্রনচষ্ট্ো ও ভূনের িত্ত্ব বক? 7. অন্তদৃবষ্ট্মূেক বিখন র দুটি বিবিষ্ট্য 

লেখ 8. বসবিউে বক?  9. বসবিউে এর ভোগ কর। 10. িবিিোেী উদ্দীপক কী? এর লি ীবিভোগ কর 11. এর 

লে ীবিভোগ কর ও সংঞ্জো দাও 12. Forgetting কনক িনে? 13. সৃ্মবি িেনি বক লিোঝ? 14.  Gestalt িনের 

অথথ ও প্রিিোর  োম লেখ 

MARKS-5 

1.শিখন র বিশিষ্ট্্ গুবে  আনেোচ ো কর  2. অপোনরন্ট অ ুিিে   ও প্রোচী  অ ুিিথ   এর বিবিষ্ট্য ও পরীক্ষো লেখ এ 

3. লদ্র মনিয পোথথকয লেখ 4.  থ িোইনকর প্রনচষ্ট্ো ও ভূনের িত্ত্বটি আনেোচ ো কর 5. Forgetting কোর  বক? 

সৃ্মবির পদ্ধবি লেখ 6. বিখন  Gestalt িত্ত্বটি লেখ 7. শিখন র শেনীবিভাগ আনেোচ ো কর 8. STM ও 

LTM সৃ্মবির মনিয পোথথকয লেখ 

MARKS-10 

1.অপোনরন্ট অ ুিিথ    কোনক িনে? এই িনত্ত্বর বিবিষ্ট্য, পরীক্ষো ও বিক্ষগি িোৎপর্থ লেখ 

 2.প্রোচী  অ ুিিথ   ও বিখন  Gestalt িত্ত্ব কোনক িনে? এই িনত্ত্বর বিবিষ্ট্য, পরীক্ষো ও বিক্ষগি িোৎপর্থ লেখ 



3.অপোনরন্ট অ ুিিথ   ও প্রোচী  অ ুিিথ ন র মনিয পোথথকয লেখ 

4.Information Processing Model বিক্ষোগি িোৎপর্থসহ িযোখযো কর 

 

UNIT-4 

 MARKS-2 

1.িুবদ্ধ কোনক িনে?  2. িুবদ্ধর বিবিষ্ট্য লেখ। 3. িুবদ্ধর লে ীবিভোগ কর।   4. থ িোইনকর মনি িুবদ্ধ বক? 5.  

ভোষোগি ও ভোষোবিহী  িুবদ্ধঅভীক্ষো কী ও উদ্োহর  দ্োও।  6. প্রোনক্ষোবভক িুবদ্ধ বক ও প্রিিোর  োম লেখ। 

 MARKS-5 

1.Spearman, Thorndike ও Gardner িত্ত্ব টি বক? 2.প্রোনক্ষোবভক িুবদ্ধর উপোদ্ো  গুবে বকবক? 3. িুবদ্ধর 

িযিহোর লেখ   4. ভোষোগি ও ভোষোবিহী  িুবদ্ধঅভীক্ষোর পোথথকয লেখ। 5. িুবদ্ধ অভীক্ষোর  উদ্োহর  লি ীবিভোগ কর। 

MARKS-10 

Thorndike ও Gardner িত্ত্বটি বিক্ষোগি িৎপর্থসহ আনেোচ ো কর 

প্রোনক্ষোবভক িুবদ্ধ কোনক িনে? এর উপোদ্ো গুবে আনেোচ ো কর? 


