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Majhihira Ashram Primary Teachers’ Training Institution 

Test Examination, 2021, Session: 2019-2021 

Subject: CC-01  Full Marks: 70  Time: 3 Hrs. 
 

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিছে পুর্ণোছকে উত্তর দাও:      1 x 20 = 20 

A. বৃদ্ধি বলতে ববোঝোয় – 

i) দৈর্্ঘয, আয়েন ও ওজন ববতে যোওয়ো  | 

ii) দৈর্্ঘয ও আয়েন বৃদ্ধি পোওয়ো | 

iii) দৈর্্ঘয, আয়েন, ওজন ববতে যোওয়ো ও পদ্ধিনমন র্ঘটো | 

iv) দৈর্্ঘয, ওজন ববতে যোওয়ো ও পদ্ধিনমন র্ঘটো | 
 

B. দ্ধিশুি জ্ঞোন দ্ধনম্োন দ্ধনর্্ি কতি -  

i) পূব্ অদ্ধর্জ্ঞেোি উপি | 

ii) সদ্ধিয় রূ্দ্ধমকোি উপি | 

iii) পোিস্পোদ্ধিক আতলোচনোি উপি | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
 

C. র্োিেবতষ্ দবদ্ধচতেি মতযয একয বৈখো যোয় েোি কোিণ হল – 

i) র্োিেীয় জনগতণি সহনিীলেো | 

ii) ৈোদ্ধিৈয | 

iii) আযযোদ্ধিক বচেনো | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
 

D. সোমদ্ধিক চলতনি প্রতয়োজন হয় - 

i) বৈৌেোতনো | 

ii) সোাঁ েোি কোটো | 

iii) লোফ বৈওয়ো | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
 

E. প্রোপ্ত বয়স্ক অতপক্ষো দ্ধিশু বয দ্ধবষতয় এদ্ধগতয় থোতক েো হল – 

i) সৃ্মদ্ধে িদ্ধি | 

ii) অনুকিতণি িদ্ধি | 

iii) কল্পনো িদ্ধি | 

iv) বকোনটিই নয় | 
 

F. বকোন সময় দ্ধিশু হোাঁ টোি জনয প্রস্তুে হয় – 

i) ছ’মোস | 

ii) আট মোস | 

iii) ৈি মোস | 

iv) বোতিো মোস | 



Page 2 of 4 
 

G. সোমোদ্ধজকীকিণ প্রদ্ধিয়োি মতযয অন্তর্ু্ি হল –  

i) সমোজ অনুতমোদ্ধৈে আচিণ | 

ii) সোমোদ্ধজক রূ্দ্ধমকো পোলন | 

iii) সোমোদ্ধজক দৃদ্ধির্দ্ধিি দ্ধবকোি | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
 

H. দ্ধপেো-মোেোি স্বল্পসমতয়ি অনুপদ্ধিদ্ধে দ্ধিশুি মতযয কী প্রর্োব বফতল – 

i) প্রথতম দ্ধবতিোদ্ধযেো কতি | 

ii) সব সমতয়ই দ্ধবতিোদ্ধযেো কতি | 

iii) দ্ধপেো-মোেোি অনুপদ্ধিদ্ধে বমতন বনয় | 

iv) দ্ধপেো-মোেোতক রু্তল যোয় | 

I. ৈতলি বনেোি দবদ্ধিষ্ঠ্য হল –  

i) ক্ষমেো প্রৈি্ন ৈক্ষেো | 

ii) দ্ধনিঃস্বোথ্পিোয়নেো | 

iii) নযোয়-নীদ্ধেতবোয | 

iv) গণেোদ্ধিক বচেনো | 
 

J. সোমোদ্ধজকীকিণ হল একটি – 

i) একটি দ্ধিখন প্রদ্ধিয়ো | 

ii) একটি স্বে:সু্ফে্ প্রদ্ধিয়ো | 

iii) পদ্ধিনমতনি ফতল সোমোদ্ধজকীকিণ র্ঘতট | 

iv) উপতিি বকোনটিই নয় | 
 

K. দ্ধনজ সম্পতক্ বণ্নোি মযয দ্ধৈতয় দ্ধিশুি কী যিতনি েথয পোওয়ো যোয় – 

i) দ্ধিশুি দ্ধনজ সম্পতক্ যোিণো | 

ii) দ্ধিশুি সম্পতক্ দ্ধপেো-মোেোি যোিণো | 

iii) দ্ধিশু কী যিতনি বযদ্ধি হতে পছন্দ কতি | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
 

L. বকোতহলবোগ্ দনদ্ধেক দ্ধবকোতিি ক-টি পয্োয় উতেখ কতিতছন –  

i) চোিটি | 

ii) দ্ধেনটি | 

iii) দুটি | 

iv) উপতিি বকোনটিই নয় | 
 

M. অথ্ননদ্ধেক আচিণ হল – 

i) বগোষ্ঠ্ী প্রেযোদ্ধিে আচিণ বথতক বযদ্ধেিমী আচিণ | 

ii) এই যিতনি আচিণ অজ্ঞেোি জনয নয় | 

iii) সমোজ প্রেযোদ্ধিে আচিণতক অবজ্ঞো কিো | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
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N. প্রতক্ষোতর্ি উত্স হল প্রবৃদ্ধি – বকোন মতনোদ্ধবজ্ঞোনী একথো বতলতছন? 

i) উডওয়োথ্ | 

ii) ফ্রতয়ড | 

iii) মযোকডুগোল | 

iv) উপতিি বকউ নয় | 
 

O. দ্ধিশুতৈি র্তয়ি কোিণ হল – 

i) উচ্চিব্দ | 

ii) উচ্চিোন বথতক পতে যোওয়ো | 

iii) অপদ্ধিদ্ধচে বযদ্ধি | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
 

P. দ্ধিখন হল –  

i) সহজোে প্রদ্ধিয়ো | 

ii) অদ্ধজ্ে প্রদ্ধিয়ো | 

iii) বকোতনো বকোতনো সময় অদ্ধজ্ে ও বকোতনো বকোতনো সময় সহজোে | 

iv) উপতিি বকোনটিই সঠিক নয় | 
 

Q. থন্ডোইক দ্ধিখতনি বমোট কটি নীদ্ধেি উতেখ কতিতছন? 

i) দ্ধেনটি | 

ii) পোাঁ চটি | 

iii) ছয়টি | 

iv) আটটি | 
 

R. বকোনটি সঠিক নয়? 

i) দ্ধিখন বযদ্ধিতক অদ্ধর্তযোজতন সক্ষম কতি বেোতল | 

ii) দ্ধিখন সহজোে প্রদ্ধিয়ো | 

iii) দ্ধিখন অদ্ধজ্ে প্রদ্ধিয়ো | 

iv) দ্ধিখন দ্ধবকোিমুখী প্রদ্ধিয়ো | 
 

S. বযোগোতযোতগি উপোয় হল –  

i) অি-র্দ্ধি | 

ii) আতবগ প্রকোি | 

iii) বিবয | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
 

T. র্োিতে বহুর্োষো বেণীকক্ষ অতনক বৈখো যোয়, কোিণ- 

i) এটি একটি গণেোদ্ধিক বৈি | 

ii) এটি একটি বহুর্োষী বৈি | 

iii) এখোতন একোদ্ধযক র্োষো বিখোি প্রতয়োজন হয় | 

iv) উপতিি সবগুদ্ধল | 
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2. বে বকাছিা দশটি প্রছের উত্তর দাও:        4 x 10 = 40 

A. ‘দ্ধিশুি সতি কথো বতলো, দ্ধিশুি প্রদ্ধে নয়’ – বিতবযি অথ্ বযোখযো কতিো | 

B. বযদ্ধিগে বখলো ও ৈলগে বখলো কোতক বতল? 

C. বখলোি সতি দ্ধিশুি সতি সোমোদ্ধজক দ্ধবকোতিি সম্পক্ বুদ্ধঝতয় বল | 

D. দ্ধিখতনি বগৌণ নীদ্ধে ক’টি ও কী কী? 

E. থন্ডোইতকি অনুিীলন ও প্রস্তুদ্ধেি সূেটি বযোখযো কি | 

F. প্রতচিোও রু্ল েত্ত্বটি আসতল কী র্োতব কোজ কতি? 

G. ঈষ্ো কী? র্ীদ্ধে কী? এটি দ্ধকতসি উপি দ্ধনর্্ি কতি? 

H. দ্ধিক্ষোতক্ষতে দনদ্ধেক দ্ধবকোতিি েোৎপয্ সংতক্ষতপ বলখ | 

I. ফ্রতয়তডি মতে, বযদ্ধিতেি দ্ধেনটি উপোৈোন কী কী? সংদ্ধক্ষপ্ত বণ্নো ৈোও | 

J. দ্ধপেো-মোেোি বথতক দ্ধিশুি পৃথককিতণি ফতল কী কী প্রর্োব লক্ষয কিো যোয়? 

K. বৃদ্ধিি দবদ্ধিিযগুদ্ধল সংতক্ষতপ বলখ | 

L. কোবোদ্ধড একটি র্োিেীয় বখলো | এই বখলোি দ্ধনয়মগুদ্ধল উতেখ কতিো | 

M. বেণীকতক্ষ দ্ধিক্ষক মহোিয় দ্ধিক্ষোথীতৈি মতনোতযোগ কীর্োতব আকষ্ণ কিতে পোতিন? 

N. সোমোদ্ধজক দ্ধবকোতি দ্ধপেোমোেোি সতি দ্ধিশুি সম্পতক্ি গুরুে সংতক্ষতপ দ্ধলখ | 

 

3. একটি প্রছের উত্তর দাও:        10 x 1 = 10 

A. দ্ধিশুি মতনোসোমোদ্ধজক দ্ধবকোতি এদ্ধিকসন বকোন বকোন স্ততিি প্রস্তোব কতিতছন? 

B. থন্ডোইতকি দ্ধিখতনি মূখয সূেগুদ্ধল উতেখ কতি, দ্ধিক্ষোতক্ষতে েোি গুরুে আতলোচনো কি | 

C. দ্ধিশুি সোমোদ্ধজকেোি দ্ধবকোতি ৈতলি প্রর্োব আতলোচনো কি | 


