১।

কৃ কীতন কােব র নাট ল ণ িল আেলাচনা কেরা।
অথবা

ধমঠাকুেরর উৎস িবষয়ক িবিবধ ধারণা িল স েক আেলাকপাত কেরা।
২। জয়ানে র ‘ চতন ম ল’ কােব র িবিশ তা আেলাচনা কেরা।
অথবা
‘ গািব দাস ি তীয় িবদ াপিত’ – কথািটর তাৎপয ব াখ া কেরা।

১। ঊনিবংশ শতা ীর বাংলা গেদ র িবকােশ ফাট উইিলয়াম কেলেজর অবদান সংে েপ
আেলাচনা কেরা ।
অথবা
বাংলা সামিয়ক পি কার ইিতহােস ‘ব দশন’ পি কার
২। নাট কার িগিরশচ

ঘাষ স েক আেলাকপাত কেরা ।

স েক যা জান লখ ।

অথবা
াবি ক রবী নাথ স েক সংে েপ আেলাচনা কেরা ।

১। রখিচ সহ বা যে র উে খেযাগ অংশ িলর িববরণ দাও।
অথবা
বাংলা ভাষায় অনায

ভাব এ িবষেয় একিট সংি

২। গণমাধ েমর ভাষা স েক একিট সংি

িনব রচনা কেরা।

টীকা রচনা কেরা।
অথবা

কােনা ভাষােক IPA ত

পা িরত করার শত িল িবে ষণ কেরা।

১। চযাগীিত িলর সািহত মূ ল িনধারণ কেরা ।
অথবা
‘ কৃ কীতন’ কােব র আিব ারক, আিব ার, রচনাকাল স েক সংে েপ লেখা ।
২। ‘ াথনা’-িবষয়ক পদরচনায় িবদ াপিতর

ে র পিরচয় দাও ।
অথবা

মুকু

চ বতীর ‘চ ীম ল’ কােব র রচনাকাল স েক আেলাচনা কেরা ।
-০-

DIRECTORATE OF OPEN AND DISTANCE LEARNING (DODL)
UNIVERSITY OF KALYANI
KALYANI, NADIA
M.A. in Education 1st Semester, 2021-22 Assignment Questions
Attempt One question from each Internal
Each question carries 10 Marks
Educational Philosophy (COR-101)
1st Internal
1. Explain Yoga School of philosophy with special reference to their educational implications.
10
Or
Describe briefly the Islamic Tradition School of philosophy with special reference to their
educational implications.
10
2nd Internal
1. Expound on Idealism with special reference to aims, curriculum &method of teaching. 10
Or
Discuss the educational philosophy of Dewey and comment on its significance to education.
5+5=10
Educational Psychology (COR-102)
1st Internal
1. Describe the various laws of perceptions according to Gestalt School of Psychology.
Or
Critically analyze the Cognitive School of Psychology.

10
10

2nd Internal
1. Explain with suitable examples different types of learning problems.
Or
Relate “Level of aspiration” and Motivation to one’s “Self Concept”.

10
5+5=10

Educational Sociology (COR-103)
1st Internal
1. Analyse different types of Social-Movements Theory.

10

Or
What do you mean by modernization? Discuss the impact of modernization on education.
3+7=10
2nd Internal
1. Briefly analyze the different types of groups in society.

10

Or
Discuss the causes of population growth in India and briefly analyze the effects of population
growth on society.
5+5=10

Research Methodology (COR-104)
1st Internal
1. Critically analyse different types of educational research with suitable examples.

10

Or
Define the phrase ‘Review of Related Studies’ and describe its importance in educational
research.
10
2nd Internal
10

1. Explain non-probability types of sampling.
Or
Write a brief note on levels of measurement.

10

