
www.bongojobnew
s.c

omBongo Job news এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট আপনােক �াগত। এখােন WBCS, WBPSC , WBকাের� অ�ােফয়াস� আগ� ২০২২ pdf,
�ইজ �� ও উ�র 2022|gk questions with answers
POLICE SI এবং constable , MTS , BANK , SSC ,NTPC ,CGL ও অন�ান� �িতেযািগতা মলূক পরী�ার সম� রকম আপেডট �দওয়া হয় |

�জনােরল নেলজ �ইজ,current affairs pdf,Monthly Current Affairs in Bengali ,daily current affairs pdf,কলকাতা পুিলশ
িজেক �ইজ |Kolkata Police GK Mock Test ,িজেক �� ওেয়� �ব�ল পুিলশ কে���ভ এ�াম |WBP
Mock Test in Bengali PDF Download,িজেক �� 2022|GK Questions 2022,বাংলা �পডাগিজ MCQ PDF |

Bangla Pedagogy PDF for Primary TET
বাংলা �পডােগাজী ��াক�স �সট PDF| Bengali Pedagogy Practice Set,
বাংলা �পডাগিজ �� উ�র PDF | Bengali Pedagogy Question,�াইমাির �টট বাংলা MCQ �� উ�র | Primary Tet Bengali Questions Answer PDF,Primary Tet Bengali
Questions Answer PDF | �াইমাির �টট বাংলা �� উ�র,�াথিমক �টট মক �ট� | Primary TET Mock Test,
Primary TET Previous Year Question Papers in Bengali PDF,Child Development & Pedagogy MCQ in Bengali | িশ�িবকাশ এবং িশ�ািবদ�া বাংলা WB TET,Child
Development & Pedagogy MCQ in Bengali,Child Development & Pedagogy MCQ | িশ�িবকাশ এবং িশ�ািবদ�া MCQ,
Child Development & Pedagogy MCQ Solutions | িশ�িবকাশ এবং িশ�ািবদ�া,

Join Our Telegram Channel CLICK HERE
িশ�িশ�া ও িশ� মন�� (সাইেকালিজ) চাই� �ডেভলপেম�

১। পিরেবেশর সে� িশ�র খাপ খাইেয় �নওয়া বা মািনেয় �নওয়ার �ি�য়ােক বেল

(ক)স�িতিবধান

(খ) �কােনা�ই নয়

(গ) বংশগিত

(ঘ) �িতবত�  ি�য়া

২। িশ�র বাি�ত বিৃ� ও িবকাশ লাভ িনভ� র কের—

(ক) িবদ�ালেয়র অব�ােনর উপর

(খ) সাথ�ক িমথি�য়ার উপর

(গ) িশ� যােদর সে� িমশেব তােদর সাহােয�র উপর
(ঘ) �কােনা�ই নয়।

৩। �াভািবক �কৗতূহলেক �াধান� িদেয় িশ�েকর ভূিমকা হেব ন�ূনতম বা �গৗণ। িশ�রা িনেজরাই
পািরপাি��ক �থেক উ�রেণর প�া আিব�ার করেব এই �িতপাদ�� যার িতিন হেলন-

(ক) �েশা
(খ) মে�সির
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(গ) িপয়ঁােজ

(ঘ) ডালটন

৪। মানিসক �িতব�ী িশ�েদর িশ�াদােনর জন� িশ�েকর �য �ণ থাকা উত তা হল

(ক) িশ�ক �মধাবী হেবন
(খ) িশ�ক মেনািবদ হেবন

(গ) িশ�ক �িতব�ী িশ�েদর আচরণগত �বিশ�� স�েক�  সম�ক ধারণার অিধকারী হেবন

(ঘ) উপেরর �কােনা�ই নয়।

৫। বিু�দী� (Gifted) িশ�েদর i.Q. হয়

(ক) 50 �থেক 100-এর মেধ�

(ঘ) 120-এর কম

(গ) 120 �থেক 130 এর মেধ�

(ঘ) 137 বা তার �বিশ।

৬। চূড়া� মা�ার বিু�দী� িশ�েদর 1.Q. হয়

(ক) 130-1450

(খ) 145-160.17

(গ) 160-180

(ঘ) 180 এর �বিশ।

৭। ব�িত�ম মা�ার বিু�দী� িশ�েদর I.Q.

(ক)130-145

(খ) 145-160

(গ) 160-180
(ঘ) 180 এর �বিশ
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৮। উ� মা�ার বিু�দী� িশ�েদর 1.Q.

(ক) 130-145

(খ) 145-160

(গ) 160-180

(ঘ) 180 এর �বিশ

৯। মধ�ম মা�ার বিু�দী� িশ�েদর I. Q.

(ক) 130-145

(খ)  160-180

(গ) 180 এর �বিশ।

১০। �কােনা িনিদ�� জনসমােজ 130-139 (1.Q.) ব�ু�� যু� বিু�দী� মানেুষর সংখ�া �দখা যায়
সাধারণত -

(ক) 3.1%
(খ) 0.2%
(গ) 180 এর �বিশ।
(ঘ) 0.03%
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