Vivekananda College, Alipurduar
B.A. Programme 2nd Semester Internal Assessment, 2022
DSC2-PHYSICAL EDUCATION

Internal Assessment

Full Marks: 10

Answer any One question from the following:
নিম্ননিনিত যেক োকিো একটি প্রকের উত্তর দোও

1. What is Tournament? Classify Tournament. Mentioning with date and time for
preparation A Fixture of single Knockout Tournament of 7 teams.
2+4+4
প্রতিয োতিিো তি ? প্রতিয োতিিোর শ্রেণীতিভোি ির । িোতরখ ও সময় উযেখ িযর ৭টি
দযের তসযেে নি আউট প্রতিয োতিিোর তিক্সচোর প্রস্তুি ির ।

2. What do you mean by ‘Leadership’? Explain about qualities of a good leader in
Physical Education.
2+8
শ্রনিৃ ত্ব িেযি তি শ্রিোঝ ? শোরীর তশক্ষোয় এিজন আদশশ শ্রনিোর গুণোিেী িণশনো ির ।

Vivekananda College, Alipurduar
B.A. Programme 4th Semester Internal Assessment-2022
DSC4-PHYSICAL EDUCATION

Internal Assessment

Full Marks: 10

Answer any One question from the following:
নিম্ননিনিত যেককোকিো একটি প্রকের উত্তর দোও
1. What is Health Education? Explain the main objectives of Health Education.
স্বোস্থ্য তশক্ষো তি ? স্বোস্থ্য তশক্ষোর মূে উযেশয গুতে িযোখযো ির ।

2. Discuss the need of nutrients for production of Calories. Write the causes of
Malnutrition.
শতি উৎপোদযন পুতিদ্রযিযর প্রযয়োজনীয়িো আযেোচনো ির । অপুতির িোরণ গুতে শ্রেখ ।

Vivekananda College, Alipurduar
B.A Honours 4th Semester Internal Assessment-2022
GE-2 PHYSICAL EDUCATION

INTERNAL ASSIGNMENT

Full marks : 10

Answer any One question from the following
নিম্ননিনিত যেক োকিো একটি প্রকের উত্তর দোও

1. Discuss about the aim and objectives of Health Education.
স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষয ও উদ্দেিয গুশল সম্পদ্দকে আদ্দলাচনা কর ।

2. Explain the complete procedure of Barrow Motor Ability Test.
ব্যাদ্দরা ম াটর এশব্শলটি অশিক্ষার সম্পূণশ পদ্ধতিটি িযোখযো ির ।

10 X 1 = 10

Vivekananda College, Alipurduar
B.A. Programme 6th Semester Internal Assessment-2022
DSE2 -PHYSICAL EDUCATION

INTERNAL ASSIGNMENT

Answer any One question from the following

Full Marks: 10

10 X 1 = 10

নিম্ননিনিত যেককোকিো একটি প্রকের উত্তর দোও
1. Define Psychology. Discuss about the need for knowledge of Sports
Psychology in the field of Physical Education.
2+8=10
মযনোতিদযোর সংজ্ঞো দোও । শোরীরতশক্ষোয় ক্রীডো মোনতিদযো জ্ঞোযনর প্রযয়োজনীয়িো আযেোচনো ির।

2. What do you mean by equilibrium? Explain It's Types With suitable
Example. What are the types of axis and plans of motion?
2+5+3=10
ভোরসোময িেযি তি শ্রিোঝ ? উপ ুি উদোহরণসহ এর তিতভন্ন প্রিোরযভদ গুতে িণশনো ির ।
িতিয় অক্ষ ও িে এর প্রিোযভদ গুতে তি তি ?

Vivekananda College, Alipurduar
B.A. Programme 4th Semester Internal Assessment-2022
SEC2-PHYSICAL EDUCATION (Practical)

Internal Assessment
Answer any One question from the following

Full Marks: 10

10 X 1 = 10

নিম্ননিনিত যেককোকিো একটি প্রকের উত্তর দোও
1. Discuss the Introduction and Historical Background of Track and Field.
ট্র্যাক এব্ং শিদ্দের িূশ কা এব্ং ঐশিহাশসক পটিূশ আদ্দলাচনা করুন।

2. Discuss the Rules and Regulations of Track and Field.
ট্র্যাক অযান্ড শিদ্দের শনয় -কানুন গুশল আদ্দলাচনা কর।

