B.A. Semester VI General Examination - 2022
Subject- Education
Course- GE2
(Education of Children with Special Needs)
Full marks – 60

1. Answer any two questions:
যে য োন ো দুটি প্রনের উত্তর দোও

Time- 3hrs

10 X 2 =20

a) How to identify visually disabled children? Discuss the causes of Visual
impairment. 6+4
দৃষ্টি অক্ষম শিশুদদর কীভাদে িনাক্ত করদে ? দৃষ্টিপ্রশিেন্ধকিার কারণগুশি সম্পদকে আদিাচ
না কদরা।
b) What is language disability? How to identify them?
ভাষাগি অক্ষমিা কী? এই সকি শিশুদদর কীভাদে শচশিি করদে ?

4+6

c) State the causes of learning disabled children. Discuss the educational provision
for them.
শিখন অক্ষমিার কারণগুশি উদেখ কদরা । এদদর জনয প্রদয়াজনীয় শিক্ষামূিক েযেস্থা সম্প
র্কে আদিাচনা কদরা ।
5+5

d) Classify hearing disabled children according to their hearing ability. Discuss the
role of teachers in the field of education.
শ্রেণ অক্ষম শিশুদদর শ্রেণ ক্ষমিা অনুযায়ী র্শ্রণীশেভাগ কদরা । এদদর পাঠদাদন শিক্ষদকর
ভূ শমকা আদিাচনা কদরা ।
4+6

2. Answer any four questions
4×5=20
যে য োন ো চোর টি প্রনের উত্তর দোও
a) What are the objectives of Special Education? (5)
শেদিষ ধমী শিক্ষার উদেিয গুশি কী কী ?
b) Write a short note about Dyslexia. (5)
পঠনগি অক্ষমিা সম্পদকে টীকা র্িদখা ।

c) Write the characteristics of learning disabled children.
শিখদন অক্ষম শিশুদদর বেশিিয গুশি র্িদখা ।

(5)

d) Who are multiple disabled children? (5)
েহুপ্রশিেন্ধকিা সম্পন্ন শিশু কারা ?
e) Discuss the role of teachers in the education of hearing disabled children.
শ্রেণ জশনি অক্ষম শিশুদদর পাঠদাদন শিক্ষদকর ভূ শমকা আদিাচনা কদরা ।

f) Discuss the remedial measures of hearing impairment. (5)
শ্রেণ জশনি অক্ষমিা প্রশিকাদরর উপায় সমূহ আদিাচনা কদরা ।
3. যে য োন ো দশটি প্রনের উত্তর দোও ।
Answer any ten questions of the following.
a) শেদিষধমী শিক্ষার দুষ্টট উদেিয র্িদখা
Write two objectives of Special Education.
b) শ্রেদণ অক্ষম শিশুর দুষ্টট পাঠদান পদ্ধশি র্িদখা ।
Write two methods of teaching for Learning Disabled child.
c) প্রশিভাোন শিশুর দুষ্টট পাঠদান পদ্ধশি র্িদখা ।
Write two methods of teaching of Gifted Children.
d) শিখনগি অক্ষমিা কী ?
What is Dysgraphia?
e) েযশিক্রমী শিশুদদর র্শ্রণীশেভাগ কদরা ।
State the classification of exceptional children.
f) মানশসক প্রশিেন্ধকিার দুষ্টট কারণ র্িদখা।
Write two causes of mental retarded children.
g) ADHD এর পুদরা নাম র্িদখা ।
What is the full form of ADHD ?
h) ভাষাগি অক্ষমিা কাদক েদি ?
What is language disability ?
i) দৃষ্টি অক্ষম শিশুদদর চারষ্টট বেশিিয র্িদখা ।
Write four characteristics of visual disabled children.
j) েহুপ্রশিেন্ধকিা কী?
What are multiple disabilities?

(10×2) 20

(5)

k) ক্ষীণ েুদ্ধদ্ধসম্পন্ন শিশুদদর পাঠদাদন শপিা মািার দুষ্টট ভূ শমকা র্িদখা ।
Mention two roles of parents in education for feeble minded children.
l) শিখদন ধীর-গশিসম্পন্ন শিশুদদর সমসযাগুশি কী কী ?
What are the problems of slow learners?
m) র্েইি পদ্ধশি র্ক আশেষ্কার কদরন?
Who invented the Braille method ?
n) র্য র্কাদনা চার প্রকাদরর প্রশিেন্ধকিা উদেখ কদরা ।
Mention any four types of disability.
o) র্সশরোি পািশস কী ?
What is Cerebral Palsy ?
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1. Answer any two questions:

Time- 3hrs

2 X 10 = 20

র্যদকাদনা দুষ্টট প্রদের উত্তর দাও ।

a) Explain the scope of Mental Hygiene.
মানশসক স্বাস্থয শেজ্ঞাদনর পশরশধ আদিাচনা কর।

b) ‘Knowledge of Mental Hygiene is essential for the teachers to educate his
students’- Explain.
‘ছাত্রদদর শিক্ষাদাদনর জনয শিক্ষদকর মানশসক স্বাস্থয শেজ্ঞাদনর জ্ঞান থাকা জরুরী’েযাখযা কর।

c) Discuss the role of family for promoting good Mental Health.
উত্তম মানশসক স্বাস্থয। গঠদন পশরোদরর ভূ শমকা আদিাচনা কর।

d) Discuss the role of school in preventing maladjusted behaviour.
শিশুর অপসংগশি র্রাদধ শেদযািদয়র ভূ শমকা আদিাচনা কর।

2. Answer any four questions from the following:

4 X 5 = 20

শনদে প্রদত্ত র্যদকাদনা চার ষ্টট প্রদের উত্তর দাও।

a) State the objectives of Mental Hygiene.
মানশসক স্বাস্থয শেজ্ঞাদনর উদেিয গুশি শেেৃি কর।

b) State the relationship between “Mental Health and Mental Hygiene”.
‘মানশসক স্বাস্থয’ ও মানশসক স্বাস্থয শেজ্ঞান’ এর মদধয সম্পকে গুশি র্িখ।

c) Describe the factors responsible for mental health.
মানশসক স্বাস্থযদক প্রভাশেি কদর এমন উপাদান গুশি আদিাচনা কর।

d) Mention the symptoms of good mental health.
উত্তম মানশসক স্বাদস্থযর িক্ষণ গুশি উদেখ কর।

e) .Explain the needs of adjustment.
সংগশি শেধান এর প্রদয়াজনীয়িা েযাখযা কর।

f) Discuss the importance of Mental Hygiene in our modern life.
আমাদদর আধুশনক জীেদন মানশসক স্বাস্থয শেজ্ঞাদনর গুরুত্ব আদিাচনা কর।

3. Answer any ten questions.
যেন োন ো দশটি প্রনের উত্তর দোও।

a) What is meant by mental health?
মানশসক স্বাস্থয েিদি শক র্োঝায়?

b) Mention two characteristics of mental health.
মানশসক স্বাদস্থযর দুষ্টট বেশিিয র্িখ।

c) What are the symptoms of poor mental health.
দুেিে মানশসক স্বাদস্থযর িক্ষণ গুশি শক শক?

d) Define adjustment.
সংগশি শেধাদনর সংজ্ঞা দাও।

e) What is meant by defence mechanism?
প্রশিরক্ষণ র্কৌিি েিদি শক র্োঝায়?

f) State two roles of family for adjustment.
সংগশিশেধাদনর র্ক্ষদত্র পশরোদরর দুষ্টট ভূ শমকা র্িখ।

g) What is meant by regression?
প্রিযােৃশত্ত েিদি শক র্োঝায়?

h) State the steps of adjustment.
সংগশি শেধাদনর পযায়গুশি
ে
উদেখ কর।

i) Mention two characteristics of well-adjusted person.
উত্তম্রুদপ অশভদযাদ্ধজি েযদ্ধক্তর দুষ্টট বেশিিয উদেখ কর।

j) How to identify a maladjusted person?
শকভাদে একজন অসংগশিপূণ েযদ্ধ
ে ক্তদক সনাক্ত করা যায়?

k) What is meant by Truancy?

2 X 10 =20

স্কুি পািাদনা েিদি শক র্োঝায়?

l) What are the underlying causes of lying?
শমথযা কথদনর অন্তশনশহি
ে
কারণ গুশি শক শক?

m) Mention two causes of maladjustment.
অপসংগশির দুষ্টট কারণ উদেখ কর।

n) Write the different forms of Maladjustment?
অপসংগশির শেশভন্ন প্রকারগুশি র্িখ।

o) Write two differences between mental health and mental hygiene.
মানশসক স্বাস্থয ও মানশসক স্বাস্থয শেজ্ঞাদনর দুষ্টট পাথকয
ে র্িখ।

