
জাকিয়া আক্তার বানু
প্রভাষি ( মননাকবজ্ঞান )



অধ্যায়ঃ ৬
সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও মবনোব োগ

প্রত্যক্ষণ

সজ্ঞাঃ অকভজ্ঞত্া কভকিি বযাখ্যা ,কবনেষণ, মননা-দৈকিি

সমম্বয়সাধ্ননর মনধ্য কৈনয় সম্পন্ন কিাননা উদ্দীপিীয় উদ্দীপনা ত্থা ঐ

উদ্দীপি সম্পনিে এিটি সুসংগটিত্ ও অথ েপূণ েধ্ারনা দত্রীর

প্রক্রিয়ানিই প্রত্যক্ষণ বনে।

প্রত্যক্ষনণর দবকিষ্ট্যসমূি

১/উদ্দীপিীয় বযাখ্যা ৬/সামকিিত্া

২/কনব োচনমুকখ্ত্া ৭/সাধ্ারণীিরণ

৩/সংগিনমূেি

৪/কিরত্া /ধ্রবিত্া

৫/নমনীয়ত্া



প্রত্যক্ষণ সংগিন ও এর নীকত্সমূি

সজ্ঞাঃ উদ্দীপিীয় অবিা বা বযক্রক্তকনষ্ঠিত্ার প্রভানব এবং প্রত্যক্ষনণর সংগিণগত্
নীকত্র কভকিনত্ কিাননা এনোনমনো উদ্দীপি সমূিনি এিটি কবনিষ দবকিষ্ঠপূণ ে
আিার,  আিৃকত্ অথবা অথ েপূণ েিািানমারূনপ প্রত্যক্ষণ িরানিই প্রত্যক্ষনণর সংগিন
বনে।

নীতত্সমূহ

১/ৈেবদ্ধিরণঃ ি/সাৈৃিয খ্/ দনিিয গ/কনরবক্রিন্নত্া

ঘ/প্রকত্সাময ঙ/সাধ্ারণ ভাগয

২/পূণ েিরণ

৩/অবয়ব করখ্া

৪/প্রত্ীি- পিভূকম প্রত্যক্ষণ

কব, দ্রঃ সংনবৈন ও প্রত্যক্ষণ এর মনধ্য পাথ েিয কননৈেি িনর এিটি চািে দত্রী িনরা।



বযক্রক্তকনষ্ঠ বা দজকবি উপাৈান

১/ক াি বা প্রবণত্া

২/চাকিৈা বা কপ্রষণা

৩/আনবগ

৪/মননাভাব

৫/মূেযনবাধ্

৬/ক্লাকি

প্রত্যক্ষনণ প্রত্ীি পিভূকম সম্পিে

১/সামকিি প্রত্যক্ষণগত্

২/সংগিননর নীকত্গত্

৩/অবিানগত্

৪/আিারগত্

৫/কক্ষত্রগত্

৬/উজ্জেত্া

৭/আিষ েণগত্

৮/অপকরবত্েনিীেত্া

৯/পকরবত্েনিীেত্া

১০/ ৈবযথ েনবাধ্িকভকিি



বাকির িাজ
আধ্যায় ৬ এর প্রত্যক্ষণ অংিটি সংকক্ষপ্তআনোচনা িরা িনো। ছাত্রছাত্রীরাপ্রত্যক্ষণ অংিটি ভানোভানব বুন পিনব।

বিুকনব োচকন প্রশ্ন

১/ উদ্দীপিীয় উদ্দীপনা এিীিরণ ও সমন্বয় সাধ্ননর মানকসি প্রক্রিয়ানি িী বনে?

ি/কিক্ষণ খ্/প্রত্যক্ষণ গ/সংনবৈন ঘ/মননান াগ

২/কিান মননাকবজ্ঞাকনগণ প্রত্যক্ষনণর সংগিননর কক্ষনত্র ধ্ারনা প্রৈান িনরন?

ি/ওয়াকৈেমার ও সিন াগী খ্/রকিজার ও সিন াগী

গ/ িাইিার ও সিন াগী ঘ/মরগান ও সিন াগী

৩/প্রত্যক্ষনীয় সংগিনন কিান ধ্রননর অবিার রূপাির ঘনি থানি?

ি/প্রত্যক্ষনীয় খ্/সংনবৈীয়

গ/প্রিৃত্ উদ্দীপিীয় ঘ/মননান াগ

৪/প্রত্যক্ষনণর সংগিনন প্রধ্ানত্ িত্ ধ্রননর উপাৈাননর প্রভাব েক্ষ িরা  ায়?

ি/ৈুই খ্/কত্ন গ/চার ঘ/পাাঁচ

৫/কিানটি উদ্দীপিীয় উপাৈান নয়?

ি/দনিিয খ্/ ক া াঁি গ/প্রকত্সাময ঘ/সাধ্ারণ ভাগয



সজৃনিীে প্রশ্ন

দৃশ্যকল্প-১ঃঃ গত্ মানস সুবণ োর মা মারা  ায়।সুবণ ো এ খ্ন ও মান মান মানয়র
িণ্ঠস্বর শুননত্ পায়।

দৃশ্যকল্প-২ঃ রানসে কবশ্ব কবৈযােনয় ভকত্ের জনয বানস িনর ঢািায়  ানি।বানসর
জানাো কৈনয় ত্াকিনয় কৈনখ্ িানছর গাছ-পাো গুনো দ্রতু্ কপছনন সনর কগনেও ৈনূরর
গাছ-পাো গুনো মনন িনি ক ন ত্ার সানথ একগনয় চেনছ।

ি/ প্রত্যক্ষণ িানি বনে?

খ্/অেীি বীক্ষণ বেনত্ িী বু ?

গ/সুবণ োর আচরণ কিান ধ্রননর প্রত্যক্ষনণর সানথ
সাৈৃিযপূণ ে,কিন?বযাখ্যা িনরা।

ঘ/রানসনের কৈখ্া ও সুবণ োর শুনা ঘিনা ৈুটির পাথ েনিযর সপনক্ষ কত্ামার

 ুক্রক্ত প্রৈান ির।

িনরানা ভাইরাস কমািানবোয় সবাই ঘনর অবিান িরনব।


