B A Sem VI General Examination 2020 (CBCS)
Subject- Education
Course- GE 2
( Psychology of Mental Health and Hygiene )

Full Marks- 60

Time- 3 hrs

1. Answer any three questions:
যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও।

3 X 10 = 30

a) Elaborate the concept of Mental health.
মো তি স্বোকযের ধোর ো তিশকদ যেখ ।
b) Explain the relation between mental health and education.
মো তি স্বোযে এিং তশক্ষোর মকধে িম্প ক িেোখেো র।
c) Discuss the causes of maladjustment.
অপিংগতির োরণ গুতে আকেোচ ো র।
d) Explain the role of family in effective adjustment.
েথোথ কিংগতির যক্ষকে পতরিোকরর ভূ তম ো িেোখেো র।
e) Discuss in brief different forms of maladjustment.
অপিংগতির তিতভন্ন ধরণ গুতে িংকক্ষকপ আকেোচ ো

2. Answer any six questions from the following:

র।

6 X 5 = 30

a) Write a note on mental hygiene.
মো তি স্বোযেতিতধ এর ওপর এ টি িী ো যেখ।
b) What are the areas of different adjustment?
তিতভন্ন িংগতির যক্ষে গুতে ী ী ?
c) What are the roles of school in the remedial measures of maladjustment?

অপিংগতি দূরী রকণ তিদেোেকের ভূ তম োগুতে ী ী ?
d) Differentiate between mental health and physical health.
মো তি স্বোযে ও শোরীতর স্বোযে এর মকধে পোথ ক ে র।
e) What are the symptoms of good mental health?
উত্তম মো তি স্বোকযের েক্ষণ গুতে ী ী ?
f) Write in brief the characteristics of good adjustment.
উত্তম িংগতির বিতশষ্ট্ে গুতে িংকক্ষকপ যেখ।
g) Write note on: Obsessive Compulsive Disorder ( O.C.D.).
Obsessive Compulsive Disorder ( O.C.D.) এর ওপর িী ো যেখ।

h) Explain the role of family for maintaining good mental health.
উত্তম মো তি স্বোযে রক্ষোকথ কপতরিোকরর ভূ তম ো আকেোচ ো র।

B A Sem VI General Examination 2020 (CBCS)
Subject- Education
Course- GE 2
( Education of Children with Special Needs )

Full Marks- 60

Time- 3 hrs

1. Answer any three questions:
যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও।

10 X 3 = 30

a) Discuss briefly the basic characteristics of the physically handicapped children
and the role of school for the education of these children.
5+5
বদতি প্রতিিন্ধী তশশুর প্রধো বিতশষ্ট্ে গুতে এিং এই র ম তশশুকদর তশক্ষোে
তিদেোেকের ভূ তম ো িংকক্ষকপ আকেোচ ো

র।

b) Discuss the different types of learning disability. Explain in brief the teaching
method for the children with learning disabilities.
5+5
তিতভন্ন ধরকণর তশখ অক্ষমিো আকেোচ ো র। তশখ অক্ষম তশশুকদর জ ে
তশক্ষ পদ্ধতি িংকক্ষকপ আকেোচ ো

র।

c) Discuss briefly the causes of learning disability and the role of teacher in the
identification of a learning disabled child.
5+5
তশখ অক্ষমিোর োর গুতে এিং এ টি তশখ অক্ষম তশশুক তচতিি রকণ
তশক্ষক র ভূ তম ো িংকক্ষকপ আকেোচ ো

র।

d) What are the problem faced by a visually impaired child in the field of education.
Compare the teaching-learning methods of normal children and hearing impaired
children.
5+5
তশক্ষো যক্ষকে দৃটষ্ট্ প্রতিিন্ধী তশশু ত ত িমিেোর িম্মুখী িে? িোধোর তশশু ও
শ্রিণ প্রতিিন্ধী তশশুর তশক্ষ -তশখ পদ্ধতির িু ে ো র।
e) Write short note on ‘Braille’. Discuss the characteristics of visually impaired
child.
5+%
যেইে এর ওপর এ টি িী ো যেখ। দৃটষ্ট্ প্রতিিন্ধী তশশুর বিতশষ্ট্ে গুতে আকেোচ ো
র।

2. Answer any five questions:

5 X 6 = 30

a) Discuss briefly the causes of language disorder.
ভোষোগি বি কেের োরণ গুতে িংকক্ষকপ আকেোচ ো র।
b) Explain briefly the problems of children with hearing impairment in the field of
education.
তশক্ষোকক্ষকে শ্রি প্রতিিন্ধী তশশুকদর িমিেো গুতে িংকক্ষকপ িেোখেো র।
c) Discuss in brief the methods of teaching of the children with hearing impairment.
শ্রি প্রতিিন্ধী তশশুকদর তশক্ষো পদ্ধতি আকেোচ ো র।
d) Discuss briefly the role of teacher in the field of education of the children with
language disorder.
ভোষোগি বি েে েুক্ত তশশুকদর তশক্ষোে তশক্ষক র ভূ তম ো িংকক্ষকপ আকেোচ ো
র।
e) Explain the characteristics of speech disorder.
িো বি কেের বিতশষ্ট্ে গুতে িেোখেো র।
f) Define visual impairment and mention its types.
দৃটষ্ট্ প্রতিিন্ধ িোর িংজ্ঞো দোও এিং এর ভোগগুতে উকেখ
g) Write a note on ‘Dyslexia and Dyscalculia’.
‘Dyslexia and Dyscalculia’ এর ওপর িী ো যেখ।
h) Mention the characteristics of learning disabled children.
তশখ অক্ষম তশশুকদর বিতশষ্ট্ গুতে উকেখ র।

র।

