SAGAR MAHAVIDYALAYA
INTERNAL EVALUATION – 2020
B.A. (General): Semester – 4

th

SUBJECT – EDUCATION

PAPER- GE-4

Time: 1 – 1.30 p.m.

Full Marks: 50
GROUP - A

১। যেক োন পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:
(ক)

৫×২= ১০

শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার দুটি কারণ লেখ।

(খ) প্রতিবন্ধীর ধারণা দাও।
(গ) তিখন অক্ষমিা কয় প্রকার ও তক তক?
(ঘ) অন্তর্ুু তি সমাজ তক?
(ঙ) অটিজমমর দুটি সমসযা লেখ।

GROUP – B
2I তনম্নতেতখি প্রকের উত্তর দোও:

১×১০= ১০

একজন অন্ধ বযতির তক ধরমনর অক্ষমিা থাকমব-

(ক)

 শ্রবণ অক্ষমিা
 দৃিযগি অক্ষমিা
 তিখন অক্ষমিা
(খ)

বহু সংস্কৃতি সমেিনিা লবাঝার জনয সংস্কৃতি
 আথুসামাতজক
 তেঙ্গ

(গ) একটি অন্তর্ুু তি লশ্রতণকমক্ষর তিশুরা তনম্নতেতখি লকানটি প্রদিুন কমর-

 ববতেমের গ্রহণম াগযিা ও প্রিংসা
 ল াগাম াগ ও সামাতজক দক্ষিা বৃতি
 লবৌতিক ও নীতিগি নীতির তবকাি
(ঘ) অটিজম (4/2/3) ধরমনর হয়
(ঙ) তিসমেতিয় হে – (পাঠন/ তেতখি/ গতণি) সংক্রান্ত সমসযা
(ে) লকানটি তনতদু ষ্ট তিখন অক্ষমিা অটিজম
 তিসমেতিয়
 মানতসক প্রতিবন্ধী
(ছ) সামাতজক র্ামব অক্ষম কারা অটিতিক
 বুতিদীপ্ত তিশু
 িপতিতে জাতি
(জ) লসতরব্রাে পােতস (6/4/3) ধরমনর হয়
(ঝ) বাধামুি অন্তর্ুু তিমূেক তবদযােময়র ববতিষ্টয তেফট
 তসত়ি
 সঙ্গীি
(ছ) অন্তর্ুু তিমূেক তিক্ষা একটি প্রতিবন্ধকিা বদতহক বাধা
 অক্ষমিা
 প্রতিবন্ধকিা

3। যেক োন পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও:
(ক) O B C

৫×২= ১০

বেমি কী লবামঝা।

(খ) Dyslexia এর সংজ্ঞা দাও।
(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার দুটি লশ্রণীতবর্ামগর নাম লেখ।
(ঘ) লসতরব্রাে পােমসর দুটি ববতিষ্টয লেখ।
(ঙ) অক্ষমিার দুটি কারণ লেখ।
(ে) শ্রবণ প্রতিবন্ধকিার দুটি কারণ লেখ
(ছ) অটিজম এর দুটি ববতিষ্টয লেখ

8। ল মকামনা একটি প্রমের উত্তর দাও
(ক)

১×১ ২ = ১২

তবতর্ন্ন ধরমনর ধরমনর অপ্রথাগি সংস্থাগুতের নাম লেখ সবুসমাতবষ্ট সমাজ
অপ্রথাগি সংস্থাগুতের র্ূ তমকা আমোেনা কমরা।

(খ) সামাতজক প্রতিবন্ধীর অথু তক? মতহো িপতিতে উপজাতি ও িপতিতে জাতির
তিক্ষাগি সুম াগ সুতবধা সম্পমকু আমোেনা কমরা।

5। ল মকামনা একটি প্রমের উত্তর দাও:
(ক)

১×8 = 8

অক্ষমিা এর অথু ও ববতিষ্টয লেখ এবং দৃতষ্টগি প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধীমদর
লশ্রণীতবনযাস কমরা।

(খ) তিক্ষমকর জনয গৃহীি তবতর্ন্ন কমুসতূ ে সম্পমকু আমোেনা করুন কমরা

