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Paper: Psychology in Physical Education and Sports 

Course Code: DSE-2 

Time: 2 Hours        Full Marks: 40 

Group- A 
1. Answer any five questions from the following:   5×2 = 10 

নীেচর যেকােনা পাচঁিট ে র উ র দাও: 
a) What do you mean by Psychology? 

মেনািবদ া বলেত কী বােঝা? 
b) Define Sports Psychology. 

ীড়া মেনািবদ ার সং া লেখা। 
c) What is learning curve? 

িশখেনর রখািচ  কী? 
d) What do you mean by law of exercise in learning? 

িশখেনর অনুশীলেনর সূ  বলেত কী বােঝা? 
e) Write four psychological factors which affect sports performance. 

ীড়া দ তার উপর ভাব িব ারকারী চারিট মানিসক উপাদােনর নাম লেখা। 
f) Define Stress. 

পীড়ন-এর সং া লেখা। 
g) Define Anxiety. 

উে েগর সং া লেখা। 
 

Group- B 
Answer any two questions from the following:    5×2 = 10 

নীেচর যেকােনা দুিট ে র উ র দাও: 

2. Write the scope of Psychology. 
মেনািবদ ার পিরিধ স ে  লেখা।  

3. Write a short note on transfer of learning. 
িশখন স ালন-এর উপর একিট সংি  টীকা লেখা।   

4. Discuss the importance of emotion in Physical Education and Sports. 
শারীরিশ া এবং খলাধুলায় ে াভ-এর  আেলাচনা কেরা।   

5. Write in brief about different types of stress. 
পীড়ন-এর িবিভ  ধরন িল স ে  সংে েপ লেখা। 

Group- C 
Answer any two questions from the following:    10×2=20 

নীেচর যেকােনা দুিট ে র উ র দাও: 
 

6. Explain the need for knowledge of Sports Psychology in the field of Physical 
Education. 



 
 

শারীরিশ ায় মেনািবদ া ােনর েয়াজনীয়তা ব াখ া কেরা।       10 
7. What do you mean by law of readiness in learning? Discuss any one theory of 

learning with example. 
িশখন-এর িত স ীয় সূ  বলেত কী বােঝা? যেকােনা একিট িশখন ত  উদাহরণসহ আেলাচনা 

কেরা।                     2+8 
8. Define motivation. Discuss the role of motivation in Sports. 

ষণার সং া লেখা। ীড়া ে  ষণার ভূিমকা আেলাচনা কেরা।         2+8 
9. Explain the role physical activities and sports to manage the stress and anxiety.

                    5+5 
পীড়ন এবং উে গ িনয় েণ শারীিরক ি য়াকলাপ ও খলাধুলার ভূিমকা ব াখ া কেরা। 


