
B.A./ B.Sc. 5th Semester (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject: Physical Education  
Paper: Modern Trends and Practices in Physical Education Exercise Sciences (GE-1) 

 
Time: 3 Hours        Full Marks: 60 

Group- A 

িবভাগ- ক 

Answer any six questions from the following:    

নীেচর যেকােনা ছয়িট ে র উ র দাও:                                     5×6=30     

     
1. Mention the objectives of Physical Education. 

শারীরিশ ার উে শ িল উে খ কেরা। 

2. Write down the scope of Physical Education. 

শারীরিশ ার পিরিধ লেখা। 

3. Write a short note about social values of sports. 

ীড়ার সামািজক মূল  িবষেয় সংি  টীকা লেখা। 

4. Explain the role of Physical Education and Sports on National Integration. 

জাতীয় সংহিত াপেন শারীরিশ া ও খলাধূলার ভূিমকা ব াখ া কেরা। 

5. Write a short note on health-related physical fitness. 

 ' া -স িকত শারীিরক স মতা' িবষেয় সংি  টীকা লেখা।  

6. Write in brief about the principles of leadership activities. 

 নতৃে র কাযাবলীর নীিত সংে েপ লেখা। 

7. Write in brief the effect of exercise on muscular system. 

 পশীতে র উপর ব ায়ােমর ভাব সংে েপ লেখা। 

8. Write down the difference between growth and development. 

বৃি  এবং িবকােশর পাথক  িলিপব  কেরা।   

Group- B 

িবভাগ- খ 

Answer any three questions from the following:   

নীেচর যেকােনা িতনিট ে র উ র দাও:                    10×3=30 

       
9. Discuss the effect of exercise on respiratory system. 

  সনতে র উপর ব ায়ােমর ভাব আেলাচনা কেরা। 

10. Explain about the factors affecting growth and development. 

  বৃি  ও িবকােশর উপর ভাব িব ারকারী উপাদান িল স েক ব াখ া কেরা।  

11. Briefly discuss about skill-related Physical Fitness components. 

দ তা স িকত শারীিরক স মতার উপাদান স েক সংে েপ আেলাচনা কেরা। 

12. Discuss in brief about Modern Olympic Games. 

আধুিনক অিলি ক গমস স েক সংে েপ আেলাচনা কেরা। 

13. Discuss in brief the development of Physical Education and sports in India before 
Independence. 

াধীনতার পূেব ভারতবেষর শারীরিশ া ও খলাধুলার উ িত স ে  সংে েপ আেলাচনা কেরা। 


