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শহীদ এ এইচ এম িামারুজ্জামান সরিাকর কিকি িনেজ



অধ্যয়ঃ ৬

সংনবদন ,প্রত্যক্ষণ,ও মননান াগ

সংনবদন

সংনবদননর ধ্ারণা : ইন্দ্রিনয়র মাধ্যনম পকরনবশ থেনি আমরা কবকভন্ন ধ্রনণর ত্েয িহণ িনর োকি।

এই ত্েয িহননর সময়আমানদর মনধ্য থ প্রেকমি থচত্নার সৃষ্টি হয়,ত্ানিআমরা থবাধ্ বা অনুভূকত্

বনে োকি।

সজ্ঞাঃ ইন্দ্রিয়গত্ থিাননা উদ্দীপিীয় উদ্দীপনা স্নায়কবি সংনিত্আিানর প্রান্তীয় স্নায়ুত্নের

মাধ্যনম থিন্দ্রিয় স্নায়ুত্নের সঞ্চাকেত্ হওয়া মাত্রই থ প্রােকমি থবানধ্র সৃষ্টি হয় ,থসই প্রােকমি থচত্না

বা থবাধ্সৃষ্টির প্রন্দ্রিয়ানিই সংনবদন বনে।



সংনবদননর ববকশিসমূহ

১/ প্রােকমি থচত্না

২/উদ্দীপকিয় থবাধ্

৩/অস্পি ধ্ারণা

৪/সংনিত্ মূেি থচত্না

৫/জ্ঞান, অকভজ্ঞত্া বা আচরনণর থমৌকেি উৎস

৬/ত্ীব্র সীমা বা মাত্রাঃ ি/উচ্চ সীমা

খ/ কনম্ন সীমা

গ/ পাে থিয সীমা

৭/ বযাপিত্া

৮/স্থাকয়ত্বমূেি

৯/স্থানীয় প্রন্দ্রিয়ামূেি

১০/ অকভন াজন মূেি

১১/অসনচত্নত্া মূেি প্রন্দ্রিয়া

১২/অসংগঠন মূেি প্রন্দ্রিয়া



সংনবদননর বদকহি প্রন্দ্রিয়া

চিত্রঃ ক চিত্রঃখ



সংবেদবের সীমা ো সমতবের সজ্াঃ

দুইষ্টি উন্দ্রদ্দপনির নূযনত্ম পাে থিযগত্ অনুভবনীয় শন্দ্রক্ত অেবা প্রনয়াজনীয় উদ্দীপনা সৃষ্টির

থক্ষনত্র এিিা কনকদথি উদ্দীপনির সনব থাচ্চ থেনি সনব থাকনম্ন অনুভবনীয় শন্দ্রক্ত বা ত্ীব্রত্ার

মাত্রানিই সংনবদন সীমা বা সমত্ে বনে।



সংনবদননর সমত্া বা অকভন াজননর সজ্ঞাঃ

সমনয়র বযবধ্ানন ত্ীব্র ও মদুৃ উদ্দীপিীয় উদ্দীপনার থক্ষনত্র ইন্দ্রিনয়র কনকদথি িাহযসীমার

সংনবদনশীেত্ায় এিিা সামঞ্জসয কবধ্াননর প্রন্দ্রিয়ানিই সমত্া বনে ।

সংবেদবের সমতা ো অচিব াজবের প্রকারবিদ

১/ দশ থনজকনত্ অকভন াজন

২/ ত্বিীয় অকভন াজন

৩/ স্বাদ অকভন াজন

৪/গন্ধ অকভন াজন

৫/শ্রবণ অকভন াজন



থশ্রণীর িাজ
বহুকনব থাচকন প্রশ্ন

১/উদ্দীপিীয় উদ্দীপনানি কি বনে?

ি/আনবগ খ/সংনবদন গ/প্রত্যক্ষণ ঘ/অনুভূকত্

২/বযন্দ্রক্তর প্রােকমি থবাধ্ বত্করর প্রন্দ্রিয়ানি িী বনে?

ি/থমধ্া খ/বুন্দ্রি গ/ অনুভূকত্ ঘ/সংনবদন

৩/থিানষ্টির থক্ষনত্র অকভজ্ঞত্ার থিান প্রভাব েক্ষ িরা  ায় না?

ি/কশক্ষণ খ/ আনবগ গ/সংনবদন ঘ/প্রত্যক্ষন

৪/উদ্দীপিীয় উদ্দীপনা থিানআিানর িািীয় স্নায়ুত্নে থপৌৌঁছায়?

ি/প্রত্ীি খ/কচহ্ন গ/সংনিত্ ঘ/উদ্দীপনা

৫/থিানষ্টিনি সরে প্রন্দ্রিয়া কহনসনব কবনবচনা িরা  ায়?

ি/সংনবদন খ/প্রত্যক্ষণ গ/মননান াগ ঘ/কশখন

৬/িুয়াশা মুক্ত অন্ধিার রানত্ সন্ থাচ্চ িত্ মাইে দরূ থেনি এিিা থমামবাকত্র কশখা থদখা  ায়?

ি/২০ খ/৩০ গ/৪০ ঘ/৫০



৭/ এিষ্টি কনস্তব্ধ পকরনবনশ সন্ থাচ্চ িত্ ফুি দরূ থেনি হাত্ঘকির ষ্টিি ষ্টিি শব্দ থশানা

থ নত্ পানর?

ি/৫ খ/১০ গ/১৫ ঘ/২০

৮/সনব থাচ্চ িত্ গযােন পাকননত্ এি চামচ কচকনর স্বাদ পাওয়া থ নত্ পানর?

ি/১ খ/২ গ/৩ ঘ/৪

৯/ “ সংনবদন হনো আমানদর িহন ইন্দ্রিনয়র দ্বারা পকরনবশ থেনি সংিহীত্ ত্নেযর

প্রন্দ্রিয়াসমূহ_ উন্দ্রক্তষ্টি িার?

ি/ থজমস সূেী খ/জন কস, রাচ গ/রবািথ থফল্ডমযান ঘ/িাইিার ও সহন াগী

১০/ ‘Limen ‘ থিান ধ্রননর শব্দ?

ি/কিি খ/েযাষ্টিন গ/ফরাকস ঘ/জাম থান



সজৃনশীে প্রশ্ন
বাকির িাজ

মকম এি রানত্ ত্ার বাবার সানে ত্ানদর বাসার বারান্দায় বনস কছে।নস থদখে পকরষ্কার
আিাশ, আিানশ অননি ত্ারা জ্বেজ্বে িরনছ।নস বাবা থি এিিার পর এিিা প্রশ্ন
িরনছ_ বাবা ঐ ত্ারা িা এত্ বিআর জ্বেজ্বে িরনছ থিন? ঐ ত্ারা িা িী ত্ারা ? 
বাবা উত্তর থদয় ধ্রব ত্ারা।আবার প্রশ্ন িনর, ঐ থ এিসানে িনয়িিা ত্ারা
প্রশ্ননবাধ্নির মত্ থদখনত্ োগনছ! বাবা বেে ,ঐগুনোনি এিসনজ্ঞ সপ্তশী বনে।

ক/ সংনবদননর সজ্ঞা দাও ।

খ/শনব্দর সীমা িখন ক্ষকত্ির হয়? থিন?

গ/মকম িী নীকত্র কভকত্তনত্ এই ত্ারা গুনোনি প্রত্যক্ষ িনরকছে?বণণ থনা
ির।

ঘ/আমরা প্রাত্যকহি জীবনন কবকভন্ন কবষয়নি িীনসর কভকত্তনত্ অে থপূণ থ
িকর?ত্ার সপনক্ষ থত্ামার  ুন্দ্রক্ত প্রদান িনরা।


