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Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ ূননমান ক্ষনর্দনলক। রীিার্নীর্দর যর্াম্ভব ক্ষনর্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।  
 

Group- A 

বফবাগ – ক 
 

1. Answer any five questions from the following:                                    (5×2=10) 

বনম্নবরবিত যম যকাননা াাঁচবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 
 
a) What do you mean by ‘Test’? 

‘বীক্ষা’ ফরনত কী যফাঝ? 
 

b) What do you mean by Objectivity? 

ফস্তুবনষ্ঠতা/উর্েলযমূকো ফরনত কী যফাঝ? 
 

c) What do you mean by test validity? 

বীক্ষায ববধো বর্ে কী ববাঝ? 
 

d) List down the various test items of AAPHER youth physical fitness test. 

AAPHER যুব াযীবযক সক্ষভতায বীক্ষাবিয বফববন্ন বীক্ষা-উাদানগুবর তাবরকাবুক্ত কয। 
  

e) Write down the formula of physical efficiency index of ‘Harvard Step Test’. 

‘হাবভার্ভ যে যিে’ বীক্ষাবিয াযীবযক-দক্ষতা সূচনকয সূত্রবি যরি। 
 

f) What is the aim of Cooper 12 minute run walk test? 

 কুার 12 ক্ষমক্ষনট াাঁটা বীক্ষাবিয িয কী? 
 

g) What is Motor Fitness? 

সঞ্চারন সক্ষভতা (যভািয বপিননস) কানক ফনর? 
 

h) What are the test items of Indiana Motor Fitness Test? 

আবিযানা যভািয বপিননস বীক্ষাবিয বফববন্ন বীক্ষা-উাদানগুবর বক বক? 
  

 
 

P.T.O. 



Group – B 

বফবাগ – ি 
 

2.  Answer any four questions of the following:                                           (4×5=20) 

বনম্নবরবিত যম যকাননা চাযবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 
 

a) Differentiated among the Test, Measurement and Evaluation from aspect of Physical Education 

and Sports                       5 

াযীযবক্ষা এফং ক্রীডানক্ষনত্র বনবযনি বীক্ষা, বযভা এফং ভূরযাযননয ভনধয াথভকয বনরূণ কয। 
 

b) Write down the importance of Measurement in field of Physical Education 

and Sports.                     5 

াযীযবক্ষা ও ক্রীডানক্ষনত্র বযভানয গুরুত্ব যরি।        
 

c) Describe the 600 yard run/walk test item of AAPHER youth physical fitness test.          5  

AAPHER যুব াযীবযক সক্ষভতা বীক্ষাবিয 600 আযার্ভ যান/ওযাক বীক্ষা-উাদানবি ফণভনা কয। 
 

d) Explain any two test items of Oregon Motor Fitness Test.             2.5+2.5 

ওনযগন যভািয বপিননস বীক্ষায যম যকাননা দুবি বীক্ষা-উাদান ফযািযা কয। 
 

e) Briefly describe McDonald Soccer Skill Test with suitable diagram.          5 

উমুক্ত বচত্রসহ সংবক্ষপ্ত অকানয ভযাকনর্ানাল্ড-সকায দক্ষতা বযভাক ববক্ষাবি ফণভনা কয। 
 

f) Explain the Lockhart & McPherson Badminton skill test.            5 

 রকহািভ এফং ভযাক বযাযসন ফযার্বভন্টন দক্ষতা বযভাক ববক্ষাবি ফযািযা কয।     
 

 

Group-C 

বফবাগ গ 
 

3. Answer any one question of the following:                  (110=10) 
বনম্নবরবিত যম যকাননা একবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 

 

a) Explain in details about the criteria of selecting a good Test with suitable examples.        10 

উমুক্ত উদাহযণসহ একবি বার বীক্ষা বনফভাচননয ভানদণ্ড সম্পনকভ বফস্তাবযত ফযািযা কয। 
 

b) Write Short Notes on: (Any two)             5+5 

সংবক্ষপ্ত িীকা যরি: (যম যকাননা দুবি) 
 

i) Flexed Leg Sit up test of AAHPER Youth Physical Fitness test. 

 AAPHER যুব াযীবযক সক্ষভতা বীক্ষায া বাাঁজ কনয  বসি-অ। 
 

ii) 50 Yard Dash test of AAHPER Youth Physical Fitness test. 

 AAPHER যুব াযীবযক সক্ষভতা বীক্ষায ৫০ গজ যদৌড। 
 

iii) Russel-Lange Volleyball Test with suitable diagram. 

 উমুক্ত বচত্রসহ মভা সর-রাংস ববরফর বীক্ষা।। 
    
   

------------------------- O -------------------------- 


