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Answers of each group should be in separate answer-sheet 

 Group –A 

                                      ( য কান ৫িট ে র উ র দাও।)                  5X2=10 

1. সমাজত  কােক বেল? 

2. নতৃ  দান কােক বেল? 

3. বৃি  কােক বেল? 

4. অনুশীলেনর সূ  িক? 

5. েচ া ও ভুেলর ত  িক? 

6. পীড়েনর দুিট কারণ লখ। 

7. াথিমক গা ী িক? 

8. গৗণ গাি  িক? 

                                                     Group-B 

                                  ( িন িলিখত ে র যেকােনা দুিট লখ।)               2×15=30 

1. িশখেনর বিশ  িল িক িক? িশখেনর িতনিট সূ  আেলাচনা কেরা? 

2. ষণা বলেত কী বােঝা? ষণা িবকােশর ে  শারীর িশ ার ভূিমকা িক? 

3. পীড়ন বলেত কী বােঝা? এর কারণ িল িক িক? পীড়ন উপশেম শারীর িশ ার ভূিমকা িক? 

4. ব ি  বলেত কী বােঝা? এর বিশ  িল িক িক? ব ি  িবকােশ শারীর িশ ার ভূিমকা িক? 

                                                       

 

 

 

 



                                               Group-C 

                               (িন িলিখত ে র যেকােনা দশিট লখ)                  10x2=20 

1. িশখন স ালন কােক বেল? 

2. িশখন িক? 

3. ফললােভর সূ  িক? 

4. িতবত ি য়া িক? 

5. মেনািবদ া কােক বেল? 

6. িশখেনর রখািচ  িক? 

7. িশখেনর দুিট তে র নাম লখ? 

8. মেনািবদ ার দুিট  লখ? 

9. ীড়া মেনািবদ ার দুিট  লখ? 

10. ষণা ক কিট ভােগ ভাগ করা হয়? 

11. িতকরেণর সূ  িক? 

12. ষণার দুিট বিশ  লখ? 

 

                              ( িন িলিখত ে র যেকােনা িতনিট লখ।)                        3×10= 30 

1. ে াভ বলেত কী বােঝা? ে াভ িবকােশর ে  শারীর িশ ার ভূিমকা িক? 

2. বৃি  বলেত কী বােঝা? বৃি  ণীিবভাগ কেরা? বৃি  িবকােশর ে  শারীর িশ ার ভূিমকা িক? 

3. নতৃ দান কােক বেল? নতৃ দান িবকােশর ে   শারীর িশ ার ভূিমকা িক? 

4. মেনািবদ া কােক বেল? ীড়া মেনািবদ া কােক বেল? মেনািবদ া শাখা িল িক িক? 

5. ব ি  বলেত কী বােঝা?ব ি  িবকােশ শারীর িশ ার ভূিমকা িক? 

6. সমাজ িক? াথিমক গা ী ও গৗণ গা ীর মেধ  পাথক  লখ? 

 


