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B.A. 1st  Semester (Honours) Examination, 2020-21 

EDUCATION 

Course ID: 10211                              Course Code: AH/EDN/101/C-1 

Course Title:  Philosophical Foundations of Education 

Full Marks: 40                     Time: 2 hrs. 

The figures in the margin indicate full marks 

Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

                                                                                        

1. Answer any Five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

যয যকান পাাঁচটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ 

 

a) Why  education is called “Tri- Polar” process? 

ক্ষশিার্ক “ত্রি-যমরুয়” প্রত্রিয়া বিা হয় যকন ? 

 

b) Write down the Etymological meaning of “Curriculum”. 

“পাঠ্যির্মর” বযযৎপক্ষত্তগে অর্থ ণ যিখ্।  

 

c) What do you mean by co- curricular activities? 
সহ-পাঠ্যিক্ষমক কায ণাবিী বির্ে কী যবাঝ ?  

 

d) Define broader sense of Education. 

ক্ষশিার বযাপক অর্র্থ ণর সংজ্ঞা দাও ।  

 

e) Who is the Founder of Yoga- philosophy?  

যযাগ- দশ ণর্নর প্রক্ষেষ্ঠাো যক?   

    

f) What do you  mean by Secularism? 

ধম ণক্ষনরর্পিো বির্ে কী যবাঝ ?   

 

g) Define Education according to  Swami  Vivekananda.  

স্বামী ক্ষবর্বকানর্ের মর্ে ক্ষশিার সংজ্ঞা দাও। 

  

h) What is Para and  Apara Vidya? 

পরা ও অপরাক্ষবদযা কী ? 



 
 

 

 

2.  Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20) 

যয যকান চারটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ 

 

a) Discuss the “eight fold path” in Buddhist philosophy . 
যবৌদ্ধ দশ ণর্নর “অষ্টাক্ষিক মাগ ণ” আর্িাচনা কর।  

 

b) Describe the characteristics of a good teacher. 

একেন আদশ ণ ক্ষশির্কর ববক্ষশষ্টযগুক্ষি বণ ণনা কর।  

 

c) Write the characteristics of informal education. 
অপ্রর্থাগে ক্ষশিার ববক্ষশষ্টযগুক্ষি যিখ্।  

 

d) State the individualistic and socialistic aims of education. 
ক্ষশিার বযাত্রিোক্ষিক ও সমােোক্ষিক িিয ক্ষববৃে কর।  

 

e) Write the aims of education in Naturalisim.  
প্রকৃক্ষেবাদ অনযযায়ী ক্ষশিার িিযগুক্ষি যিখ্।  

  

f) Write a short note on Democracy as a National Value. 
োেীয় মূিযর্বাধ ক্ষহর্সর্ব গনের্ির উপর সংক্ষিপ্ত িীকা যিখ্। 

 

3. Answar any one of the following:                                                                                         (10x1=10) 

    যয যকান একটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ 

 

a) What is Idealism?  Explain the aims of education, curriculum, and methods of teaching according 

     to Idealism?                                                                                                                                2+8=10 

    ভাববাদ কী? ভাববাদী আদশ ণ অনযযায়ী ক্ষশিার িিয, পাঠ্যিম ও ক্ষশিণ পদ্ধক্ষে বযাখ্যা কর ?  

b) What is meant by education? Discuss the scope of education .                                       4+6=10 

     ক্ষশিা বির্ে কী যবাঝ। ক্ষশিার পক্ষরক্ষধ সংর্ির্প আর্িাচনা কর।                                          

 

 

 

 

 

 


