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 UG/1st Sem/EDC/H_G/2021(CBCS) 

UG 1st Semester Examination 2021 

EDUCATION(Honours/General) 

Paper: DC-1/GE-1 

(Generic Elective 1) 

(CBCS) 

Full Marks: 32 Time: TwoHours 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers 

in their own words as far as practicable. 

1. Answer any four of the following questions: 2×4=8 

(a) Why is education called a tri-polar process?

(b) Write the definition of education according to Swami Vivekananda.

(c) What do you mean by socialistic aim of education?

(d) What are GIFTS and OCCUPATIONS?

(e) What is meant by curriculum?

(f) Mention two importance of co-curricular activities.

2. Answer any four of the following questions: 4×4=16 

(a) Discuss Education as a science.

(b) Explain individualistic aims of education.

(c) Show educational institution as a factor of education.

(d) Write the characteristics of child-centric curriculum.

(e) Write a note on aims of education according to M.K. Gandhi.

(f) Write the importance of national integration.
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3. Answer any one from the following: 8×1=8 

(a) Discuss about the contribution of Idealism in present educational system. 

(b) Explain the features of Kindergarten system of education. 

 

ব ানুবাদ 

১। য কান চার ট ে র উ র দাওঃ           ২X৪=৮ 

(ক)   িশ ােক মুখী য়া বলা হয় কন? 

(খ)   ামী িবেবকানে র মত অনুসাের িশ ার সং া   লখ। 

(গ)   িশ ার সমাজতাি ক ল  বলেত কী  বােঝা ? 

(ঘ)  ‘উপহার’ এবং ‘ পশা’ কী? 

(ঙ)   পাঠ ম বলেত কী বােঝা ? 

(চ)       সহ-পাঠ িমক কাযাবলীর দু ট  উে খ কেরা। 

 

       ২। য কান চার ট ে র উ র দাওঃ     ৪X৪=১৬ 

(ক)   িশ ািব ান িবষয়েক িব ান িহসােব আেলাচনা কর।  

(খ)   িশ ার ব তাি ক ল িল ব াখ া  কেরা। 

(গ)   িশ া িত ানেক িশ ার উপাদান  িহসােব দখাও। 

(ঘ)  িশ েক ক পাঠ েমর বিশ িল লখ। 

(ঙ)   এম ক গা ীর মত অনসুাের িশ ার ল  স েক এক ট ট কা 
লখ। 

(চ)    জাতীয়  সংহিতর   লখ। 

 

      ৩ । য কান এক ট ে র উ র দাওঃ     ৮X১=৮  

(ক)   বতমান িশ া ব ব ায় ভাববােদর অবদান স েক আেলাচনা 
কেরা। 
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(খ)   িশ াে ে  িক ারগােটন িসে েমর বিশ িল ব াখ া কেরা। 


