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1. Answer any three questions:

10X 3 = 30

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও ।

a) Write down the nature of Educational Psychology.
তিক্ষো মক োতিদযোর প্র ৃ তি গুতি যিখ।

b) Discuss developmental characteristics of childhood.
িোিয োকির তি োিমূি

বিতিষ্ট্য গুতি আকিোচ ো

র।

c) Describe Gagne’s theory of learning.
Gagne এর তিখ িত্বটি আকিোচ ো

র।

d) State the importance of insightful learning in teaching learning situation.
তিক্ষণ তিখ পতরতিতিকি অন্তদৃটষ্ট্মূি

তিখ এর গুরুত্ব তিিৃি

র।

e) Give the statement of Thorndike’s Laws of Learning.
থ ডোইক
ন
র তিখ সূত্রোিিী িণ ন ো

র।

2. Answer any six questions from the following:

5X 6 = 30

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।

a) What is the relationship between education and psychology?
তিক্ষো ও মক োতিদযোর মকযয সম্প ন ত ?

b) Write the methods of educational psychology.
তিক্ষো মক োতিদযোর পদ্ধতি সমূহ গুতি যিখ।

c) Mention why individual differences is important factor to maintain the classroom.
য

িযক্তি স্বিন্ত্র্যিো যেণী ক্ষ পতরচোিক গুরুত্বপূণ িো
ন উকেখ

র।

d) Write down the educational application to transfer of learning.
তিখ সঞ্চোিক তিক্ষোগি প্রকয়োগ গুতি উকেখ

র।

e) Discuss the impacts of the determinants for proper development of child.
তিশুর উপেুি তি োকি তি োিমূি
আকিোচ ো

ত যোর
ন

গুতি

িিো পতরমো সম্প ন েুি

র।

f) What are the differences between growth and development?
িৃক্তদ্ধ ও তি োকির মকযয পোথ ন য গুতি ত

ত ?

g) What are the types of reinforcement in educational psychology?
তিক্ষো মক োতিদযোয় পু রুপিোপ

ি প্র োকরর হয়?

h) Discuss the relevance of educational psychology.
তিক্ষো মক োতিদযোর প্রোসতি িো আকিোচ ো

র।

