
শারীরশশক্ষার ম ৌশিক ধারণা 

১। সঠিক উত্তরঠি শির্ বাচি করর শূিযস্থাি পূরণ কর :  

(ক) শারীরশশক্ষার িক্ষয হি র্যক্তিসত্তার  _____________ l 

(i) কর্ মসূচি (ii) ক্রিয়াককৌশল (iii) উন্নচি (iv) পূণ বশর্কাশ  

 (খ) শারীরশশক্ষা হি শশক্ষার মসই অংশ, যা শারীশরক ক্তিযারকৌশরির  াধযর  সংগঠিত 

হয এর্ং যার ফরি র্যক্তির  _____________ গর়ে ওরি। 

(i) ব্যক্রিত্ব (ii) শশশব্ (iii) আচরণশর্শধ (iv) শৃঙ্খল়া  

 (গ) শারীরশশক্ষার অর্দাি স াজ জীর্রি _____________ । 

(i) অব্কেচলি (ii) গ ৌণ (iii) স্ব়াভ়াচব্ক (iv) অিস্বীকায ব  

(ঘ) শারীরশশক্ষার জজশর্ক প্ররযাজিীযতা হি  _____________ । 

(i) সুষ  শারীশরক রৃ্ক্তি ও শর্কাশ (ii) র়্ানচসক চব্ক়াশ (ii) অভয়াস  ঠন (iv) আন্তর্ম়াচিক 

গব়্াঝ়াপড়া  

(ঙ) স্বাস্থয সম্পশকবত শারীশরক সক্ষ তার উপাদািঠি হি  _____________ । 

(i) ি িীযতা (ii)  চি (iii) চিপ্রি়া (iv) ভ়ারস়ার্য  

(চ) দক্ষতা সম্পশকবত শারীশরক সক্ষ তার উপাদািঠি হি _____________। 

(i) স ন্বয সাধি (ii) গেে উপ়াে়ান (iii) নর্নীযি়া (iv) গপচশ সেনশীলি়া 

২। র্া -স্তরের সরে ডাি-স্তরের স তাশর্ধাি কর।  

উত্তর : 

ব়্ার্ স্তম্ভ ড়ান স্তম্ভ 

(ক) গশত (iii) নূযনির্ সর্কয অচিি়ান্ত েরূত্ব 

(খ) প্রশতক্তিযা স য (iv) চনকেমশ ও ক়ার্ শুরুর র্ধ্যব্িী সর্য 



(গ) ি িীযতা (i) অচিসচি সঞ্চ়ালন ির্ি়া 

(ঘ) শক্ষপ্রতা (ii) শ়াটল র়ান 

 

৩। রচিাধ ী প্ররের উত্তর দাও :  

(ক) আধুশিক জীর্রি শারীরশশক্ষার প্ররযাজিীযতা র্যি কর।  

উত্তর : আধ্ুচনক র্ীব্কন শ়ারীর চশি়ার প্রয়াক র্নীযি়া অনস্বীক়ার্ ম। এর প্রকয়ার্নীযি়া চনম্নরূপ 

— 

(১) চশশুর সব্ ম়াচিণ চব্ক়াশ। 

(২) শ়ারীচরক ব্ৃক্রি ও উন্নচি। 

(৩) গব্ৌক্রিক চব্ক়াশ l 

(৪) প্রকি়াচভক গুণ়াব্চলর চব্ক়াশ ও ি়ার চনযন্ত্রণ।  

(৫) স়ার়্াক্রর্ক সর্ন্বযস়াধ্ন l 

(৬) শ়ারীচরক সির্ি়া ব্ৃক্রি l 

(৭) স্ন়ায ুও গপচশর সর্ন্বযস়াধ্ন l 

(৮) র্ূলযকব়্াকধ্র চব্ক়াশ ।  

(৯) গনিৃত্বে়ান ও  ণি়াচন্ত্রক গিিন়ার চব্ক়াশ l 

(১০) সৃর্নশীলি়ার প্রক়াশ l 

 (খ) ১৯১১ সারির ঐশতহাশসক আই এফ এ শশল্ড ফাইিাি মখিা সম্বরে তুশ  যা জাি মিখ। 

উঃ- এই ইংকরর্ স়াকেব্কের গেল়ার র়্াধ্যকর্ই কলক়াি়ায ফুটব্কলর গ ়াড়াপত্তন। ১৮৮৯ স়াকলর 

আ স্ট র়্াকস ১৪ নং ব্লর়ার্ গ ়াষ চিকটর ভূকপন্দ্রন়াথ ব্সুর ব়্াচডর সভ়াকিই চির েকল়া 

গর়্ােনব়্া ়ান চভল়ায র়্ার়া গেলকে ি়াকের চনকয  ড়া েকব্ একটট িীড়া সং ঠন। র়্ার ন়ার্ 

'গর়্ােনব়্া ়ান গপ়াটটমং ক্ল়াব্'। 

১৯০৭ স়াল গথকক পরপর চিনব়্ার গর়্ােনব়্া ়ান গেডস ক়াপ গর্ি়ার পর, স়াকেব্কের ে়ার়াব়্ার স্বকে 

চব্কভ়ার গর়্ােনব়্া ়ান আই এফ এ চশল্ড - এও গেল়ার চসি়ান্ত গ্রেণ ককর। গর়্ােনব়্া ়ান আই এফ 

এ চশল্ড গসব়্ার  ডমন ে়াইলয়ান্ডসককও ে়াচরকয চেকযচেল। ১৯১১ স়াকল শক্রিশ়ালী র়াইকফল চিক ডকক 

ে়াচরকয গসচর্ফ়াইন়াকল উকঠচেল গর়্ােনব়্া ়ান। 

শুরু েল ১৯১১ স়াকলর আই এফ এ চশল্ড ফ়াইন়াল গেল়া। গর়্ােনব়্া ়াকনর গেকল়ায়াড অচভল়াষ 

গ ়াষ ব্ল গঠকল চেকলন চব্পকির গ ়াকল আর িেনই অসম্ভব্ সম্ভব্ েওয়ার আনকে উেকব্চলি 

সকল ব়্াঙ়াচল। আক়াশ - ব়্াি়াকস শুধ্ুই গর়্ােনব়্া ়াকনর র্যধ্বচন। গর়্ােনব়্া ়াকনর চশল্ড র্কযর 



চব্র্কয়াৎসকব্ র্ুেচরি সর্গ্র ব়্াংল়া। সর্গ্র গেকশ একসচেল আক়াল েীপ়াব্লী। ইস্ট ইযকম-গক ে়াচরকয 

গেকশর র়্ানুকষর র্কন গেশ়াত্মকব়্াধ্, শব্প্লচব্ক গিিন়া র়্াচ কয িুলকি সর্থ ম েকযচেল গর়্ােনব়্া ়ান। 

 


