
B.A./ B.Sc. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Physical Education 

Paper: Test, Measurement and Evaluation in Physical Education (DSE1) 

Time: 2 Hours       Full Marks: 40 

 
Answer any eight questions from the following:  5×8 = 40 

নীচের যেচ োচনো আটটি প্রচের উত্তর দোও: 
1. Discuss the importance of Test, Measurement and Evaluation in Physical 

Education and Sports. 

শারীরশশক্ষা ও খেলাধূলায় অবীক্ষা, শরভা ও ভূলযায়ননর গুরুত্ব আনলাচনা কনরা।  

2. Write criteria of good test. 

আদশশ অবীক্ষার ভানদণ্ডগুশল খলনো। 
3. Write principles of Evaluation. 

ভূলযায়নের নীশিগুশল খলনো। 
4. Write in brief Hrvard Step Test. 

হারবার্শ  খে খেেটি সংনক্ষন খলনো। 
5. Discuss in brief McDonald Soccer Test. 

ভযাকনর্ানাল্ড পুেফল অবীক্ষাটি সংনক্ষন আনলাচনা কনরা। 
6. Write in brief Brady Volleyball Test. 

ব্র্যাশর্ বশলফল অবীক্ষাটি সংনক্ষন খলনো। 
7. Explain the method of measurement of BMI. 

দদশহক বর সূচক (BMI) শরভা দ্ধশি ফযােযা কনরা। 
8. Briefly discuss AAHPERD Youth Fitness Test. 

আপার্শ  (AAHPERD) ইয়ুথ শপেননস খেে সম্বনে সংনক্ষন আনলাচনা কনরা। 
9. Discuss Sheldon’s method of Somatotype. 

খসলর্ননর খসাভানোোই দ্ধশি আনলাচনা কনরা। 
10. Explain Lockhart and McPherson Badminton Skill Test. 

লকহােশ -ভযাকশয়ারসন ফযার্শভন্টন অবীক্ষাটি ফযােযা কনরা। 
 



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

Subject: Physical Education 

Paper: Sports Training (DSE1) 

Time: 2 Hours       Full Marks: 40 

 

 
Answer any eight questions from the following:  5×8 = 40 

নীচের যেচ োচনো আটটি প্রচের উত্তর দোও: 
1. Write importance of Sports Training. 

ক্রীড়া প্রশিক্ষণের গুরুত্ব লেণ া। 
2. Discuss the principles of Sports Training. 

ক্রীড়া প্রশিক্ষণের নীশিগুশে আণোচনা কণরা। 
3. Write short note on warming up. 

উষ্ণীকরে সম্বণে সংশক্ষপ্ত টীকা লেণ া। 
4. Write conditions of Adaptation. 

অশিণ াজন িিত গুশে লেণ া। 
5. Discuss briefly with examples the different type of Endurance. 

সহনিীেিার লেশেশিিাগটি উদাহরেসহ সংণক্ষণে আণোচনা কণরা। 
6. Write in brief about Interval Training Method. 

শিরশি  ুক্ত প্রশিক্ষে েদ্ধশি সম্বণে সংণক্ষণে লেণ া। 
7. Discuss about Circuit Training Method. 

চক্রাকার প্রশিক্ষে েদ্ধশি সম্বণে আণোচনা কণরা। 
8. Explain causes and symptoms of over load. 

অশিশরক্ত চাণের কারে ও েক্ষে িযা যা কণরা। 
9. Describe different means and methods of strength development. 

িশক্ত িৃশদ্ধর শিশিন্ন উোয় ও েদ্ধশিগুশে িেতনা কণরা। 
10. Discuss briefly about components of training load. 

প্রশিক্ষে চাণের উোদানগুশে সম্বণে সংণক্ষণে আণোচনা কণরা।  


