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১. প্যাভলভভর শিখন তত্ত্বশি কী নাভে 
প্শরশিত? 

ক) প্রািীন অনুবততন েত বাদ 

খ) আধশুনক অনুবততন েত বাদ 

গ) নবীন অনুবততন েত বাদ 

ঘ) সশিয় অনুবততন েত বাদ 

উঃ ক 

২. একজন মেধাবী ছাত্র ক্লাভস মগালোল 
করভছ। শিক্ষক শিসাভব আপ্শন শক করভবন? 

ক) কড়া িাশি মদভবন 

খ) তার অশভভাবকভক মেভক প্াঠাভবন 

গ) তাভক উভপ্ক্ষা করভবন 

ঘ) তার সভে কথা বভল সেস্যা মবাঝার মিষ্টা 
করভবন 

উঃ ঘ 

৩. শিশুভদর েভধয সিভ াশগতা এবং 
সিানুভূশতর গুণগুশল শবকাশিত িভত শুরু 
কভর- 

ক) এক বছর বয়স মথভক 

খ) দুই বছর বয়স মথভক 

গ) িার বছর বয়স মথভক 

ঘ) সাত বছর বয়স মথভক 

 

 

উঃ খ 

৪. শনভির প্রদত্ত ‘শসদ্ধান্ত’ ও ‘কারণ’ শবিার 
করণ করুন ও সশঠক উত্তর খুুঁজুন 

(অ) শসদ্ধান্তঃ ককভিার কাল ‘ঝড়-ঝঞ্ঝার’ 
কাল। 

(আ) কারণঃ তাভদর জ্ঞান অজতভনর ও 
বযবিাভরর ক্ষেতা িরভে মপ্ ুঁছায় 

ক) অ ও আ উভভয়ই সতয ও আ, অ-র 
সশঠক বযাখযা। 

খ) অ ও আ উভভয়ই সতয শকন্তু আ অ- এর 
সশঠক বযাখযা নয়। 

গ) অ সতয শকন্তু আ শেথযা 

ঘ) অ শেথযা শকন্তু আ সতয। 

উঃ খ 

৫. নীভির মকানশি অন্তদদতশষ্টর োধযভে শিখন 
নাভে প্শরশিত? 

ক) সশিয় অনুবততন তত্ত্ব 

খ) প্রািীন অনুবততন তত্ত্ব 

গ) প্রভিষ্টা ও ভুভলর শিখন তত্ত্ব 

ঘ) মগস্টাল্ট তত্ত্ব। 

উঃ ঘ 
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১. সূ ত প্ূবত শদভক ওভঠ। প্ূবত শদভক মকান 
কারক? 

ক) কেতকারক 

খ) অশধকরণ কারক 

গ) অপ্াদান কারক 

ঘ) করণ কারক 

উঃ খ 

২. ‘একশি ধারা মবভয় িভল  া’ – এক কথায় 
প্রকাি করুন। 

ক) অনতরণ 

খ) ধারাবাশিক 

গ) ঐকতান 

ঘ) ধারাবাশিক 

উঃ খ 

৩. ‘রাক্ষস’ িব্দশি মকান্ িব্দভান্োর জাত? 

ক) আরশব 

খ) েরাশস 

গ) মদিজ 

ঘ) প্তুতগীজ 

উঃ গ 

৪. ‘িাইভেন’ শিহ্নশি বযবিূত িয়- 

ক) সংভ াজক শিহ্ন শিসাভব 

খ) িব্দ-শবভেষ শিসাভব 

গ) দুভিাই শঠক 

ঘ) দুভিাই ভুল 

উঃ গ 

৫. বযাকরণ শিক্ষার বততোন প্রবণতা অনু ায়ী 
একজন শিক্ষক ‘কেতবািয’ কখন প্ড়াভবন? 

ক) প্রবন্ধ রিনার মপ্রশক্ষভত মিখাভবন 

খ) কশবতা প্ড়াভনার সেয় মিখাভবন 

গ) কতদবািয প্ড়াভনার প্ভর প্ড়াভবন 

ঘ) প্রশতভবদন রিনার মপ্রশক্ষভত প্ড়াভবন 

উঃ ঘ 

১. Teaching is more needed in second 

language learning, rather than first 

language acquisition, because- 

ক) Teaching is needed in both the 

cases and in same degree. 

খ) More exposure is common in the 

case and first language but not in the 

issue of second language. 

গ)  Intuition is important in both the 

cases. 

ঘ) Teaching is not essential in any of 

the cases. 

উঃ খ 

২. ____wrote the play Hamlet? 

ক)  Whom 

খ) Why 

গ) Where 
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ঘ) Who 

উঃ ঘ 

৩. What is talk as performance? 

ক) talking for performance 

খ) it is public talk and is used as 

monologue 

গ) it involves talking with one’s peer 

group 

ঘ) it is similar to talk as interaction. 

উঃ খ 

৪. Before starting the class, which is 

the most important to know? 

ক) The aim of the lesson 

খ) The main stage of the lesson 

গ) The new language to be taught 

ঘ) What to do at each stages. 

উঃ ক 

৫. Select the most appropriate 

antonym :: CONDEMN 

ক) Reprehend 

খ) Chide 

গ) repose 

ঘ) praise 

উঃ ঘ 

 

১. প্রশত শলিার ১০ িাকা দাভের খাুঁশি দুধ 
শকভন কী অনুপ্াভত জল শেশিত কভর জল 
শেশিত দুধ প্রশত শলিার ৮ িাকায় শবশি 
করভল ২০ % লাভ িভব? 

ক) ২ : ৩ 

খ) ১ : ২ 

গ) ২ :  ১ 

ঘ) ৩ : ১ 

উঃ গ 

২. একশি আয়ত কার বাভের বাইভরর 
শদভকর কদঘতয, প্রস্থ ও উচ্চতা  থািভে ৪ 
মসশে, ৩ মসশে ও ২ মসশে। ৮৬৬৪ ঘন 
মদশন্িশেিার আয়তন শবশিষ্ট মস্টার রুভে ওই 
রকে কতগুশল বাে রাখা  াভব? 

ক) ৭২২ 

খ) ৩৫১ 

গ) ৩৬১ 

ঘ) ৩৯১ 

উঃ ক 

৩. একশি দুই অভের সংখযার দিক স্থানীয় 
অেশি, একক স্থানীয় অভের ৪ গুণ, অে 
দ্বভয়র সেশষ্ট ১০ িভল, সংখযাশি কত? 

ক) ৭৩ 

খ) ৮২ 

গ) ২৮ 

ঘ) ৬৪ 
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উঃ খ 

৪. মস্টিভন দাুঁড়াভনা এক বযশেভক ২৮০ 
শেিার লম্বা মেন ১৪ মসভকভন্ে অশতিে 
কভর। মেনশির গশত মবগ ঘন্িায় কত শছল? 

ক) ৭২ শকশে 

খ) ৬৬ শকশে 

গ) ৬০ শকশে 

ঘ) ৫৪ শকশে 

উঃ ক 

৫. ১১ শি সংখযার গভড় ১০.৯।  শদ প্রথে ৬ 
শি সংখযার গড় ১০.৫ এবং মিষ ৬ শি 
সংখযার গড় ১১.৪ িয়, তভব ষষ্ঠ সংখযাশি 
কত?  

ক) ১১.২ 

খ) ১১.৩ 

গ) ১১.৫ 

ঘ) ১১.৪ 

উঃ গ 

১. প্শরভবি শিক্ষার সভে নীভির িারশি 
উপ্াদাভনর েভধয ম শি এভকবাভরই সম্পকত 
 ুে নয়, মসশি িল- 

ক) প্শরণেন 

খ) সােথতয 

গ) মপ্রভষাণা 

ঘ) অবদেন 

উঃ ঘ 

২. নীভির মকান সাপ্শি সরাসশর বাচ্চা প্রসব 
কভর? 

ক) িন্দ্রভবাড়া 

খ) মকউভি 

গ) মগাখরা 

ঘ) দাুঁড়াি 

উঃ ক 

৩. নন- বাভয়াশেভেভেবল প্রকদশতর আবজতনা 
িল- 

ক) প্শলশথন 

খ) আভের ত্বক 

গ) মলবুর মখাসা 

ঘ) িাভয়র প্াতা 

উঃ ক 

৪. আোর মিাখ, আোর েশিভের মিভয় বড়। 
আশে মক? 

ক) শিয়া প্াশখ 

খ) ঈগল 

গ) মপ্ুঁিা 

ঘ) অশিি 

উঃ ঘ 

৫. জাতীয় সবুজ বাশিনী গশঠত িয়- 

ক) বনরশক্ষভদর শনভয় 
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খ) িাষীভদর শনভয় 

গ) ইভকাক্লাভবর সদস্যভদর শনভয় 

ঘ) সরকারী কেতিারীভদর শনভয় 

উঃ গ 
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