
শারীরশশক্ষার ম ৌশিক ধারণা 

১। বহুর  ধ্ধে মেধ্ক সঠিক উত্তরঠি শিব বাচি কধ্র মিখ:  

(ক) “শ্রদ্ধা ও আত্মশবশ্বাস  ািুষধ্ক শক্তিশািী কধ্র ম াধ্ি।” মক বধ্িধ্েি? 

(i) প্লেট ো  

(ii) ঋষি শ্রীঅরষিন্দ প্ল োি  

(iii) স্বা ী শবধ্বকািন্দ  

(iv) রিীন্দ্রনোথ ঠোকুর  

 (খ) “শারীশরক কার্ বক্র হীি া প্রধ্ েক  ািুধ্ষর উত্ত  শারীশরক অবস্থাধ্ক ধ্বংস কধ্র। 

অপরশিধ্ক অঙ্গ সঞ্চািি ও পশরকশি  শারীশরক বোযা -এর রক্ষা কধ্র এবং সংরক্ষণ 

কধ্র।” মক বধ্িধ্েি?  

(i) স্বোমী ষিটিকোনন্দ  

(ii) মেধ্িা 

(iii) মহোত্মো গোষি  

(iv) ঋষি শ্রীঅরষিন্দ প্ল োি  

 (গ) “ াধ্কই বশি মশ্রষ্ঠ শশক্ষা র্া মকবি  েে পশরধ্বশি কধ্র িা র্া শবশ্বসত্তার সধ্ঙ্গ 

সা ঞ্জসে মরধ্খ আ াধ্ির জীবিধ্ক গধ়্ে ম াধ্ি।” মক বধ্িধ্েি। 

(i) মহোত্মো গোষি  

(ii) স্বোমী ষিটিকোনন্দ  

(iii) রবীন্দ্রিাে িাকুর  

(iv) ঋষি শ্রীঅরষিন্দ প্ল োি  



২। শূিেস্থাি পূরণ কর :  

(ক) শোরীরষশক্ষোর লক্ষয হল শোরীষরক ক্রিযোটকৌশটলর মোধ্যটম িযক্রিসত্তোর পশরপূণ ব  

 ষিকোশসোধ্ন।  

(খ) শোরীরষশক্ষোর উটেশয িলটে িুক্রি শোরীরষশক্ষোর লটক্ষয প্ল ৌৌঁছোটনোর ধ্ো গুষলর স ঠিধ্ক ।  

 (গ) শরীর চচচো, প্লখলো, ক্রিল, উষ্ণীকরণ, শোরীষরক প্রষশক্ষণ, ক্রিমনোষিকস, অযোথটলট কস্, 

ষিটনোদন প্রভৃষে প্লক্ষটে শোরীরষশক্ষোর পশরশধ ষিস্েৃে। 

 ( ) ক্তিি প্লদহভষি ও সঅুভযোস গঠটন সোহোয্য কটর। 

 (ঙ) িীিনিযো ী ষশক্ষোর লক্ষয জ্ঞোনোিচন, কটম চর িনয ষশক্ষো, একটে বসবাধ্সর ষশক্ষো ও প্রকৃে 

মোনুি তেষরর িনয ষশক্ষো। 

৩।িীকা মিখ 

(ক) শরীরচচবা 

উত্তর:  

শরীরচচচো:- অেীটে অনযোনয সংসৃ্কষের  োশো োষশ শোরীষরক সংসৃ্কষে িো শরীরচচচোর প্রচলন হটযষছল। 

শোরীষরক সংসৃ্কষে িলটে সুন্দর, প্লসৌন্দয্ চময প্ল ষশিহুল শরীরলোটভর িনয ষিষভন্ন ধ্রটনর  দ্ধষেটক 

প্লিোিোয। শরীটরর িোষহযক প্লসৌন্দয্ চটক প্রকোশ করোর  দ্ধষেটকই শোরীষরক সংসৃ্কষে িলো হয। 

(খ) অোেধ্িঠিক্স 

উত্তর:  

অযোথটলট ক্স:- ‘অযোথটলট ক্স’ শব্দট  ষিক শব্দ ‘অযোথলস’ প্লথটক উৎ ন্ন হটযটছ, য্োর অথ চ 

প্রষেটয্োষগেো এিং এটে অংশিহণকোরীটদর িলো হয অযোথষল । িযো ক অটথ চ সমস্ত প্লখলোধ্ুলোটকই 

অযোথটলট ক্স িলো হয। প্লয্মন – ফু িল, কিোষি, প্লদৌডোটনো, লোফোটনো ইেযোষদ। সংকীণ চ অটথ চ 

অযোথটলট কস িলটে ট্রোক এিং ষফল্ড ইটভন্টগুষলটক িোট িোয। 

৪। রচিাধ ী প্রধ্ের উত্তর িাও : ২ x ৪ = ৮ 

(ক) শারীরশশক্ষার িক্ষে বিধ্  কী মবাধ্ া মিখ।  

উত্তর: শোরীরষশক্ষোর লক্ষয হটে প্রটেযক ষশশুটক শোরীষরক, মোনষসক, সোমোক্রিক ও প্রোটক্ষোষভক 

ভোটি সক্ষম কটর প্লেোলো এিং েোর তনষেক গুণোিষল ও প্লিৌক্রদ্ধক গুটণর ষিকোশ   োটনো য্ো েোটক 

সমোটি সসু্থভোটি িো াঁচটে ও সুনোগষরকরূট   ষরষচষে লোটভ সহোযেো কটর। 

(খ) শারীরশশক্ষার উধ্েশেগুশি  াশিকাভুি কর।  

উত্তর: 



(১) শোরীষরক েন্ত্রগে ষিকোটশর উটেশয  

(২) দক্ষেো ষিকোটশর উটেশয  

(৩) সোমোক্রিক ষিকোটশর উটেশয  

(৪) স্বোস্থয ষিকোটশর উটেশয  

(৫) প্রোটক্ষোষভক ষিকোটশর উটেশয  

(৬) শোরীষরক ক্রিযোকলোট  অংশিহটণর মোধ্যটম ষশক্ষোগে অষভজ্ঞেো অিচটনর উটেশয। 

(গ) শবধ্িািি বিধ্  কী মবাধ্ া মিখ।  

উত্তর: ষিটনোদন হল স্বেঃস্ফূেচভোটি িযক্রি অিসর সমটয সমোি স্বীকৃে প্লয্ কোটি অংশিহটণর 

মোধ্যটম েোৎক্ষষণক ও সহিোে েৃষিলোভ কটর। ষিটনোদটনর প্রধ্োন চোরট  শেচ হল- ১) অিসর সময, 

২) প্লস্বেোয অংশিহণ, ৩) সমোি স্বীকৃে কোল, ৪) সহিোে েৃষিলোভ। তদনক্রন্দন িীিটনর শোরীষরক 

ও মোনষসক ক্লোষির হোে প্লথটক মুি হওযোর িনয ষিটনোদটনর ভূষমকো উটেখটয্োগয। ষিটনোদনটক 

প্রেযক্ষ ষিটনোদন,  টরোক্ষ ষিটনোদন, সৃিনশীল ষিটনোদন এই ষেন ভোটগ ভোগ করো য্োয।  

(ঘ) জীবিবোপী শশক্ষার িক্ষেগুশি  াশিকাভুি কর। 

উত্তর: 

১. জ্ঞোনোিচন িো িোনোর িনয ষশক্ষো।  

২. কটম চর িনয ষশক্ষো িো কম চদক্ষেো অিচটনর িনয ষশক্ষো।  

৩. সকটলর সটি ষমটলষমটশ িো াঁচোর ষশক্ষো িো একটে িসিোটসর ষশক্ষো।  

৪. মোনুি হটয ওঠোর িনয ষশক্ষো িো প্রকৃে মোনুি তেষরর িনয ষশক্ষো। 

 


