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1) Answer any ten questions of the following.

2×10=20

যে য োন ো দশটি প্রনের উত্তর দোও ।
a) বুটির দু টি অবোচট

অটিক্ষোর োম যেন ো ।

Write two names of non-verbal Intelligence test.
b) থোনটো এর দেগত উপোদো তনে সোতটি উপোদো

ী ী?

What are seven factors of Thurstone's group factor theory?
c) সৃ জ শীেতো

ী ?

What is creativity?
d) বযটিত্ব এর টব োশ বেনত ী যবোঝ ?
What is development of personality?
e) সৃ জ শীে টশশুনদর টচটিত রনের দু টি পিটত যেন ো ।
Mention two ways for identification of creative children.
f) টিযোরমযো ও থোনটো এর বুটির তনের দু টি পোথথ য যেন ো ।
Write two differences between Spearman and Thurstone's Intelligence theory.
g) বযটিত্ব পটরমোনপর চোরটি য ৌশে যেন ো ।
Write four techniques of personality measurement.
h) টিযোরমযো এর বুটির তনে দু টি উপোদো

ী ী?

What are the two factors of Spearman's Intelligence theory?
i) মন োটবদ যোনিে এর বযটিসত্তোর সংেক্ষেগুটে ী ী ?
What are the Cattle’s personality traits?
j) স্মৃটতর উন্নয

ীিোনব রো েোয ?

How can enhance memory?

k) বযটিনত্বর চোরটি প্র োর যেন ো ।
Mention four types of personality.
l) প্রজ্ঞোমূ ে টব োশ বেনত ী যবোঝ ?
What is cognitive development?
m) আদশথ বুটি অটিক্ষোর দু টি গুরুত্ব যেন ো ।
Mention two importance of a standardized Intelligence test.
n) সৃ জ শীেতোর উপোদো গুটে ী ী ?
What are the factors of creativity?
o) বুটির সংজ্ঞো দোও ।
Define Intelligence.

2) Answer any four questions of the following.

5×4=20

যে য োন ো চোরটি প্রনের উত্তর দোও ।
a) বুিযোঙ্ক ী ? বুিযোঙ্ক এর পটরমোে অ ু সোনর বুটির যেেীটবিোগ নরো ।
What is Intelligence Quotient? Give the classification of intelligence according to measurement
Of Intelligence Quotient.

(1+4)

b) বযটিত্ব টব োনশর পেথোযগুনেো আনেোচ ো নরো ।
Discuss the stages of personality development.

(5)

c) সৃ জ শীে টশশুন তুটম ীিোনব টচটিত রনব ?
How can you identify a person as a creative child?
d) উত্তম স্মৃটতর েক্ষেগুটে উনে

(5)

র।

Mention the criteria of good memory.

(5)

e) থোনটো এর বুটির তেটি আনেোচ ো নরো ।
Discuss Thurstone's theory of intelligence.

(5)

f) িোইগিটির টব োশমূ ে তনত্বর টশক্ষোমূ ে তোৎপেথ আনেোচ ো নরো
Discuss the educational implications of developmental theory of Vygotsky.

(5)

3) Answer any two questions of the following.

10×2=20

যে য োন ো দু টি প্রনের উত্তর দোও ।
a) টিযোরমযো এর বুটির 'টি - উপোদো ' তেটি আনেোচ ো

নরো । এর টশক্ষোনক্ষনে প্রনযোগ সম্পন থ আনেোচ ো

যরো ।
Discuss Spearman’s Intelligence theory. Discuss its educational implications.

(6+4)

b) স্মৃটত ী ? এর টবটিন্ন উপোদো গুটে যেন ো ।
What is memory? Write its various factors.

(2+8)

c) টপযোাঁনজ এর জ্ঞো মূ ে টব োশ তনের স্তরগুটে যেন ো । এই তনের টশক্ষোমূ ে তোৎপেথ আনেোচ ো নরো ।
Write the stages of Piaget's cognitive development. Discuss its educational
implication. (6+4)
d) বুটির অটিক্ষোর ববটশষ্ট্যগুটে যেন ো । বোচট

ও আবোচট

বুটি অটিক্ষোর মনযয পোথথ য যেন ো ।

State the characteristics of intelligence test. Write the differences between verbal and
non-verbal intelligence test.

(5+5)

