B.Ed. 1st Semester Examination, 2019 (2019-2021)
Subject : Childhood and Growing up
Course : I
Time: 3 Hours

Full Marks: 70

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.
1st Half

Development and its Characteristics

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

5×3=15

(a) Distinguish between growth and development.
বৃদ্ধি ও তব োকের মকযে পোর্ থ ে ত রুপণ রু ।
(b) Describe briefly the different types of special needs of adolescent period of a child.
তেশুর ক কেোর োলী তবতিন্ন প্র োর তবকেষ যরকণর চোতিিোগুতল সংকেকপ বণ থ ো রু ।
(c) Describe briefly the different types of child rearing practices.
তেশু পোলক র তবতিন্ন প্র োর রীতিগুতল সংকেকপ বণ থ ো রু ।
(d) Write a short note on psycho-sexual development of Freud.
ফ্রকেকের যেৌ মো তস তব োকের উপর এ টি সংতেপ্ত িী ো তলখু ।
(e) Write a short note on personality traits.
বেদ্ধিকের সংলেকণর উপর এ টি সংতেপ্ত িী ো তলখু ।
2. Answer any two questions:
যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি

10×2 =20

(a) Discuss the different periods of psycho-social development of children as suggested by
Erikson and state its educational implications.
6+4=10
এতর সক র মকি তেশুর মক োসোমোদ্ধি তব োকের তবতিন্ন পেোেগুতল
থ
আকলোচ ো রু এবং
তেেোগি িোিপে উকেখ
থ
রু ।
(b) Discuss briefly the Physical, Mental, Social and Emotional development in adolescent
period of a child.
10
তেশুর ক কেোর োলী কিতি , মো তস , সোমোদ্ধি এবং প্রোকেোতি তব োে সংকেকপ আকলোচ ো
রু ।
(c) Describe in brief the various techniques of measuring personality with special reference
to projective tests.
10

বেদ্ধিে পতরমোকপর তবতিন্ন য ৌেলগুতল তবকেষ

কর প্রকেপণ অিীেোটি সংকেকপ বণ থ ো

(d) Write a note on ‘Language development’.
‘িোষোর তব োে’ এই তবষকের উপর এ টি িী ো তলখু ।

রু ।

10

2nd Half
Aspects of Development

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

5×3=15

(a) Distinguish between Extrinsic and Intrinsic Motivation.
বতিস্থঃ এবং অন্তিথোি যপ্রষ োর মকযে পোর্ থ ে ত রুপণ রু ।
(b) Describe briefly the Maslow’s theory of Motivation in education.
তেেোে যপ্রষণো সংক্রোন্ত মোসকলো িত্ত্বটি সংকেকপ বণ থ ো রু ।
(c) What are the significance of attachment in education?
তেেোে সোতন্নকযের গুরুে িখোত ?
(d) Describe briefly the Guilford’s SOI model in education.
তেেোে তগলক োকেথর বুদ্ধির গঠ সংক্রোন্ত মকেলটি সংকেকপ বণ থ ো

রু ।

(e) Mention different types of characteristics of interest in education.
তেেোে আগ্রকির তবতিন্ন যরকণর কবতেষ্ট্ে গুতল রু ।
4. Answer any two questions:

10×2=20

যেক োক ো িুটি প্রকের উত্তর তি ।
(a) Distinguish between Instinct and Emotions. Mention the educational implications of
emotions.
5+5=10
প্রবৃতত্ত এবং প্রকেোকির মকযে পোর্ থ ে ত রুপণ রু । তেেোে প্রকেোকির প্রকেোগ উকেখ

রু ।

(b) What is intelligence? Describe how intelligence is measured with special reference to Binet
Scale.
2+8=10
বুদ্ধি ী? ত িোকব বুদ্ধি পতরমোপ রো েোে? তবকেষিোকব তবক র অিীেো দ্বোরো িো বণ থ ো রু ।
(c) What is meant by creativity? Discuss how school can forster creativity of the children.
2+8=10
সৃি েীলিো ী? তবিেোলে ত িোকব সৃি েীলিোর পতরচেো থ রকি পোকর িো আকলোচ ো

রু ।

(d) Write short notes on :
সংতেপ্ত িী ো তলখু ঃ
i) Intra personal intelligence ( বেদ্ধির অন্তস্থঃ বুদ্ধিমত্তো )
ii) Brain storming
( মদ্ধিষ্ক ঝঞ্ঝো )

5+5

