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The figures in the right-hand margin indicate marks. Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. 

 

1. Answer any five of the following questions:                                                 1X5=5 

a. Pre-operational stage in Piaget’s theory of cognitive development characterizes: 

 i. Centration of thought                   ii. Object Permanance 

 iii. Ability to conserve                     iv. Development of abstract thinking 

 নীচের ক োনটি পিযোচের জ্ঞোনমূল  পি োশ তচের প্রো -সক্রিযতো স্তচরর অন্তর্ গত:  

      . পেন্তো ক ক্রি রণ        খ. িস্তুর স্থোপযত্ব         র্. সংরক্ষচণর ক্ষমতো         ঘ. পিমূতগ 

পেন্তচনর পি োশ 

b. Rahul always tries to solve problems in new ways by engaging in divergent thinking. 

According to Sternberg’s “triarchic theory of intelligence” Rahul possesses which type of 

intelligence? 

 i. Analytical intelligence                  ii. Adaptation intelligence  

 iii. Creative intelligence                     iv. Practical intelligence 

 রোহুল সি সময িহুমুখী পেন্তনচ   োচে লোপর্চয নতুন ভোচি সমসযো সমোধোচনর কেষ্টো  চর। 

স্টোন গিোর্ গ এর িুক্রির তে অনুযোযী রোহুচলর মচধয পনচের ক োন ধরচনর িুক্রি হচযচে: 

 . পিচেষণোত্ম  িুক্রি      খ. অপভচযোেনর্ত িুক্রি     র্. সৃেনশীল িুক্রি              ঘ. 

িযোিহোপর  িুক্রি  

 

c. The concept of “Intelligence Quotient” was devised by a German psychologist:  

 i. Binet              ii. Stern                 iii. Thurstone                  iv. Throndike 

র্. পনচের ক োন েোম গোন মচনোপিজ্ঞোনী “ Intelligence Quotient” এর ধোরণো প্রদোন  চরন: 

 . পিচন                   খ. স্টোন গ                      র্. থোস গচস্টোন                      ঘ. থন গডোই  

d. Which of the following is projective technique of personality measurement?  

 i. Rating scale                                 ii. Observation  

 iii. Interview                                     iv. Thematic Apperception Test 



 নীচের ক োনটি িযোক্রিত্ব িপরমোচির প্রচক্ষিণ ক ৌশল: 

 . করটিং কেল               খ. িয গচিক্ষণ                 র্. সোক্ষোৎ োর                ঘ. পথমোটি  

অযোিোরচসিসন কিস্ট 

e. A child angrily hits a playmate in the same way that he has been punished at home. It 

is an example of:  

 i. Operant conditioning                  ii. Classical conditioning  

 iii. Observational learning                iv. Insightful learning 

 এ টি পশশু  র ুিভোচি এ েন কখলোর সোথীচ  এ ইভোচি আঘোত  চর কযভোচি তোচ  

িোপ়িচত শোক্রস্ত কদওযো হচযচে।  এটি এ টি উদোহরণ: 

 . সক্রিয অনুিতগন           খ. প্রোেীন অনুিতগন            র্. িয গচিক্ষণমূল  পশখন            ঘ. 

অন্তদৃগটষ্টমূল  পশখন 

f. In the constructivist frame, the child is viewed as: 

 i. ‘tabula rasa’ or ‘blank slate’                                       ii. A ‘passive being’ 

 iii. A ‘problem solver’ and a ‘scientific investigator’       iv. ‘Miniature adult’ 

 পনপম গপতিোদী দৃটষ্টভপিচত এ টি পশশুচ  কদখো হয যথো:  

 . িযোিুলো রোসো িো শূনয কেি                                                                  খ. পনক্রিয সত্তো   

র্. এ েন সমসযো সমোধোন োরী এিং বিজ্ঞোপন  অনুসন্ধোন োরী                 ঘ. প্রোপ্ত িযচের 

প্রপতচ্ছপি 

g. Which of the following correctly lists the three parts of the psyche according to Jung? 

  i. Ego, Personal unconscious, Collective unconscious  

  ii. Mind, Brain, Unconscious  

  iii. Id, Ego, Superego  

  iv. Ideas, Ego, Superego 

Jung এর মতোনুযোযী নীচের ক োনটি সটি : 

 . অহম, িযোক্রির্ত অিচেতন, সমটষ্টর্ত অিচেতন                       খ. মন, মক্রস্তষ্ক, অিচেতন 

র্. ইদ, অহম, অপধসত্তো                                                            ঘ. ভোিনো, অহম,অপধসত্তো 

h. Eysenck’s three broad personality dimensions are: 

  i. Extraversion, neuroticism, and psychoticism  

  ii. Extraversion, introversion and emotional stability 

  iii. Neuroticism, introversion and emotional stability  

  iv. Introversion, neuroticism and excitability. 



 Eysenck এর মচত, িযোক্রিচত্বর পতনটি মোত্রো হচলো: 

 . িপহমু গখী, পনউচরোটি ইেম, সোইচ োটি ইেম                               খ. িপহমু গখী, অন্তমু গখী, 

প্রক্ষভমূল  পস্থরতো 

র্. পনউচরোটি ইেম, অন্তমু গখী, প্রক্ষভমূল  পস্থরতো                           ঘ. অন্তমু গখী, 

পনউচরোটি ইেম, উচত্তেনক্ষম 

 

2. Answer any five of the following questions:                                         2X5=10 

পনচের প্রশ্নগুচলো কথচ  কয ক োচনো প াঁচটি প্রচশ্নর উত্তর দোও:                                           

i. What is Schema? 

 পেমো প ? 

ii. What do you mean by Intelligence? 

িুক্রি িলচত তুপম প  কিোঝ? 

iii. Define Constructivism. 

পনপম গপতিোদ প ? 

iv. What is Introspection method? 

অন্তদশ গন িিপত প ? 

v. Mention the stages of Bruner’s Cognitive Development. 

িরুনোচরর জ্ঞোনমূল  পি োচশর স্তর গুচলো উচেখ  চরো 

vi. Name any two Projective Tests to measure Personality. 

িযোক্রিত্ব িপরমোচির দুটি প্রচক্ষিণ ক ৌশচলর নোম কলচখো 

vii. State any two implications of Constructivism in education. 

পশক্ষোচক্ষচত্র পনপম গপতিোচদর দুটি তোৎিয গ কলচখো 

viii. Name any two Performance Tests to measure Intelligence. 

িুক্রি িপরমোচির দুটি সম্পোদনী অপভক্ষোর নোম কলচখো 

 

3. Answer any three of the following questions:                                                5X3=15 

পনচের প্রশ্নগুচলো কথচ  কয ক োচনো তিনটি প্রচশ্নর উত্তর দোও:    

i. Define Meta-Cognition. Make differences between Cognition and Meta-Cognition.                                                                                                          

                                                                                                                                       2+3=5 

কমিো- র্পনশন প ?  র্পনশন ও কমিো- র্পনশন এর মচধয িোথ গ য কলচখো।          

ii. Briefly describe Behaviouristic approach to learning.                                            5 



 পশখচনর আেরণিোদী দৃটষ্টভপি সম্পচ গ সংচক্ষচি িণ গনো  র।                                                            

iii. Describe the Language Acquisition process with reference to Lev Vygotsky’s Social 

Constructivism.                                                                                                                    5 

 Lev Vygotsky এর সোমোক্রে  পনপম গপতিোচদর িপরচপ্রপক্ষচত ভোষো অেগচনর প্রক্রিযো িণ গনো  র।                       

iv. Briefly explain the concept of Emotional Intelligence.                                             5 

ঘ. প্রোচক্ষোপভ  িুক্রির ধোরণো সংচক্ষচি িযোখযো  চরো।                                                                         

v. Explain the structure of psyche or mind according to Freud.                                     5 

Freud এর মতোনুযোযী Psyche িো Mind এর  োিোচমোটি িযোখযো  চরো।         

      

4. Answer any one of the following questions:                                          10X1=10 

পনচের প্রশ্নগুচলো কথচ  কয ক োচনো একটি প্রচশ্নর উত্তর দোও:    

i. Describe Social Cognitive Theory with special reference to Bandura and its educational 

implications.                                                                               7+3=10 

িোন্দরুোর সোমোক্রে  জ্ঞোনমূল  তেটি পশক্ষোর্ত তোৎিয গ সহ িণ গনো  চরো।   

ii. Mention the concept of ‘Type’ theory in Personality. Enumerate characteristics of ‘Trait 

approach theory’ in Personality. Briefly Describe the Eysenck theory of Personality.                                                                                          

                                                                                                                              2+3+5=10 

িযোক্রিচত্বর িোইি তচের ধোরণো প্রদোন  চরো। িযোক্রিচত্বর সংলক্ষণ তচের বিপশষ্টয উচেখ 

 চরো। সংচক্ষচি Eysenck এর িযোক্রিচত্বর তেটি িণ গনো  চরো।         

iii. Explain the theory of Gardner’s Multiple Intelligence Theory with its educational 

significances.                                                                                                 7+3=10 

র্োডগনোচরর িহুমুখী িুক্রির তেটি পশক্ষোর্ত তোৎিয গ সহ িযোখযো  চরো।      

 

 

 

 

 


