
UG/5th Sem/EDU/G/21(CBCS) 

 

UG 5th Semester Examination 2021 

EDUCATION (General) 

Paper : GE-1 

(CBCS) 

 
Full Marks: 32                                                                                          Time: Two Hours 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidate are requested to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

1. Answer any four questions from the following in one or two sentences:                4×2= 8 
 

(a) Write two functions of life skill education. 

(b) Give two examples of altruistic activities. 

(c) Define the term‘inter-personal relationship’. 

(d) Define ‘positive psychology’. 

(e) Define ‘intra-communication’. 

(f) What is self-efficacy? 
 

2. Answer any four questions from the following:                                                      4×4=16 

            (a) Distinguish between sympathy and empathy. 

            (b) Write a note on the role of education in life skills training. 

            (c) Mention some ways to solve problems in practical life. 

            (d) Why are survival skills important for an individual? 

            (e) Explain the major factors affecting inter-personal relationship. 

            (f) What are the factors of mental wellbeing? 

 

3. Answer any one question from the following:                                                          8×1=8 

           (a)  Discuss in detail, the approaches to positive psychology. 

           (b) Discuss the importance of life skills in human life. 

 

 

 

 



বঙ্গানুবাদ 

 

১. ননচের যে য াচনা োরটি প্রচের উত্তর দাও :                                                          ২×৪= ৮ 

           ( ) জীবনশৈলী নৈক্ষার দুটি  াে যাবলী যলচ া। 

           ( ) দুটি পরার্ যপর  াে যাবলীর উদাহরণ দাও। 

            (গ) ‘আন্তঃ-বযক্তি  সম্প য’ ৈব্দটিচ  সংজ্ঞান়িত  চরা। 

            (ঘ) 'ইনতবাে  মচনানবজ্ঞান' এর সংজ্ঞা দাও। 

            (ঙ) 'অভ্যন্তরীণ যোগাচোগ' - এর সংজ্ঞা দাও। 

            (ে) ‘স্বী়ি- াে য ানরতা’  ী ? 

 

২. ননচের যে য াচনা োরটি  প্রচের উত্তর দাও :                                                                  ৪× ৪= ৮ 

            ( ) সহানুভূ্নত এবং সহমনম যতার মচযয পার্ য য যলচ া। 

            ( ) জীবনশৈলীর প্রনৈক্ষচণ নৈক্ষার ভূ্নম া সম্পচ য এ টি িী া যল । 

            (গ) বযবহানর  জীবচন সমসযা সমাযাচনর ন ছু উপা়ি উচে   চরা। 

            (ঘ) এ জন বযক্তির জনয টিচ  র্া ার দক্ষতাগুনল গুরুত্বপূণ য য ন ? 

           (ঙ) আন্তঃ-বযক্তি  সম্প যচ  প্রভ্ানবত  চর এমন প্রযান উপাদানগুনল বযা যা   চরা। 

         (ে) মাননস  সুস্থতার উপাদান গুনল  ী  ী ? 

 

৩. ননচের যে য াচনা এ টি প্রচের উত্তর দাও :                                                       ৮×১= ৮ 

            ( ) ইনতবাে  মচনানবজ্ঞাচনর পন্থাগুনল নবস্তানরতভ্াচব আচলােনা  চরা । 

     ( )মানুচের জীবচন জীবনশৈলীর গুরুত্ব আচলােনা  র। 

 


