
बी.ए. भाग – १ शारीररक शशक्षण 

सेशमस्टर – १  पेपर क्रमाांक – १ 

 ( लेखी परीक्षा प्रश्न सांच )        एकूण २५ गुण  
 

प्रश्न क्र. १ कोणताही एक प्रश्न सोडवा . ( १० गुण ) 

१. शारीररक शशक्षणाची व्याख्या साांगून , शारीररक शशक्षणाच्या बदलत्या सांकल्पना व्यायाम , मनोरांजन व 

शजमनॅशस्टक याांच्या आधारे स्पष्ट करा ?  

२. शारीररक शशक्षणाचे ध्येय साांगून शारीररक शशक्षणाची कोणतेही तीन उददष्टये स्पष्ट करा. 

३. खेळाचे महत्व साांगून, काम व खेळ यातील फरक स्पष्ट करा . 

४. शारीरक शशक्षणाचा अथथ साांगून शारीररक शशक्षणाच्या शवशवध व्याख्या स्पष्ट करा . 

५. क्रीडचेे महत्व सशवस्तर स्पष्ट करा . 

प्रश्न क्र. २ कोणत्याही दोन रटपा  शलहा . ( 10 गुण ) 

१. खेळ व स्पधाथ . 

२. सामाशजक शवकास . 

३. शारीरक प्रशशक्षण . 

४. खेळाचे महत्व . 

५. शारीररक कौशल्याचा शवकास . 

६. शारीररक कायथक्षमतेचा शवकास . 

७. मानशसक शवकास . 

८. भावशनक शवकास . 

९. राष्ट्रीय एकात्मता शवकास . 

प्रश्न क्र. 3 योग्य पयाथय शनवडा . ( ५ गुण )  

1. खालीलपैकीकश्यामुळेस्नायुगोंडस, शपळदारवशशिमानहोतात  ? 

अ) व्यायामब) हालचालक) झोपड) यापैकीनाही 

2. शारीररकशशक्षणचापायाकोणता ? 

अ) हालचाल   ब) बोलणे   क) चालणे  ड) झोपणे  

3. शव + आयामम्हणजेकाय ? 

अ) व्यायाम    ब) हालचाल    क) झोप   ड) यापैकीनाही 

4. व्यायामम्हणजेकाय ? 

अ) शरीरवमनाचीप्रगती    ब) मनाचीप्रगती   क) शरीराचीप्रगती    ड) यापैकीनाही 

 5. सामन्यापुर्ववकोणत्याहालचाशलकराव्यात ? 

अ) उत्तेजक     ब) योगासन    क)  सुयथनमस्कार   ड) यापैकीनाही 

6. शजमन्यास्टीकहाशब्दकोणत्यामुळशिकशब्दापासुनतयारझालाआहे ? 

अ) शजमनास्ट   ब) व्यायाम    क) शजमनोस   ड) यापैकीनाही 

7. शजमन्यास्टीकचेव्यायाम कोणीशोधुनकाढल े?  

अ) डॉ.होमीभाभा   ब) डॉ.अब्दलुकलाम  क) पी. एच. ललज  ड) यापैकीनाही 

8. शजम्नाशस्टकचाशोधप्रथमकोणत्यादशेातलागला? 



अ)भारतब)िीसक) अमेररकाड) यापैकीनाही 

9. शरीरवमनासआनांददणेायाथगोष्टीलाकायम्हणतात ? 

अ) धावण े  ब) मनोरांजन  क) बोलण े  ड) यापैकीनाही 

10. मानवाशचसहजजन्मजातनैसर्वगकप्रवृशत्तकोणती ? 

अ) नाचण े  ब) चालण े क) खेळण े  ड) यापैकीनाही 

11.शारीररकहालचालीद्वारेददल्याजाणाऱ्याशशक्षणासकायम्हणतात? 

अ) योगा    ब) शशक्षण    क) शारीररकशशक्षण  ड) यापैकीनाही 

12. शारीररकवमानशसकस्वास््यम्हणजेकाय ? 

अ) प्रशतष्ठा   ब) अनारोग्य   क) आरोग्य  ड) यापैकीनाही 

13. मनुष्यप्राणीहाकसाआह े? 

अ) एकलकोंडा  ब) समाजशप्रय  क) शनरोगी  ड) यापैकीनाही 

14. खेळातुनकोणशतभावनावाढीसलागत े? 

अ) एकादकपणा   ब) स्वार्वथभावना  क) राष्ट्रीयत्व  ड) यापैकीनाही  

15. स्नायूवमज्जासांस्थायाांच्यातसहकायाथत्मकवाढम्हणजेकाय ? 

अ) दमदारपणा    ब) लवशचकताक)  उांची     ड)  कौशल्य 

16. शारीररकशशक्षणाचेध्येयकोणत े?  

अ)  भौशतकशवकास   ब) एकाांगीशवकास   क) सवाांशगनशवकास     ड) यापैकीनाही 

17.कामातबदलम्हणजेकाय? 

अ)  काम    ब) खेळ   क) मनोरांजन   ड) यापैकीनाही 

18.शजमनोसम्हणजेकाय ?  

अ)  खेळकरपणा   ब) राताांधळेपणा   क) बोलकेपणा   ड) उघडेपणा 
19. शारीररकशशक्षणाचामुख्यहेतूकोणता? 

अ) अथथप्राप्ती        ब) भौशतकसुखप्राप्ती    क) आरोग्यप्राप्ती      ड)  यापैकीनाही 

20. फुरसतीच्यावेळेचासदपुयोगकशामध्येहोतो ? 

अ) सुख                ब) दुुःख                       क) मनोरांजन           ड) राग 

  21. क्रीडासाशहत्यवमोठीमैदानेह्याचीगरजकाअसते ? 

  अ)बसण्यासाठी      ब) खेळण्यासाठी            क) अभ्यासासाठी      ड) झोपण्यासाठी  

  22. खेळातकोणत्यागोष्टीलामहत्त्वआह े? 

  अ) नावाला             ब) गावाला                     क) कामशगरीला        ड) यापैकीनाही 

  23.मानशसकएकाितावाढीसाठीकोणतेव्यायामउपयोगीआहेत ? 

अ) पूरकव्यायाम      ब)  उत्तेजकव्यायाम       क)  सवाांगसुांदरव्यायाम     ड) शजम्नॅशस्टकव्यायाम 

 24. डब्ल्यूएचओ  हीसांघटनाकोणत्याक्षेत्रातकामकरत े? 

  अ) आर्वथक             ब)  सामाशजक             क)  राजकीय         ड)  आरोग्य 

 25.मनोरांजनाचेस्वरुपकसेअसत े? 

 अ) साांशघक       ब) सामाशजक       क) वैयशिक     ड) राजदकय  

 26.उत्साहीवयशस्वीशजवनाचेसाधनकोणत े?  

 अ) दमदारपणा    ब) लवशचकता       क) आरोग्य      ड) यापैदकनाही  



 

27.शशि ,युशिच्यायोग्यवप्रमाणशशरसमन्वयानेसफाईदारपणेकोणशतशहदक्रयाकरणेम्हणजे  काय ?           

अ) आरोग्य      ब) कौशल्य      क) लवशचकता    ड) चपळाई  

28. शारीररकशशक्षणहाकशाचाअशवभाज्यघटकआह?े 

अ)शशक्षणब) खेळक) स्पधाथड) समाज 

29. शरीरालाज्यापासूनश्रमहोतातअशाहालचालींनाकायम्हणतात? 

अ)आरामब)व्यायामक)शवश्राांतीड) यापैदकनाही  

30. साधारणपणेवयाच्यादकतव्यावषाथपयांतकौशल्येजलदआत्मसातहोतात? 

अ)सहाब) पांधराक)अठराड)एकवीस 

31. प्राचीनकाळीमानवाच्याशारीररकहालचालीकशाहोत्या? 

अ) नैसर्वगकब) कृशत्रमक) याांशत्रकड) यापैदकनाही  

32. व्यायामहादकतीप्रमाणातकरावा? 

अ) कमीब)जास्तक) योग्यड) यापैदकनाही  

33. शवनामागथदशथककेलेलाव्यायामकसाअसतो? 

अ) हाशनकारकब)उपयोगीक) चाांगलाड) यापैदकनाही  

 

34. शजम्नाशस्टकमध्येकायमहत्वाचेअसत?े 

अ) तोलसावरणबे)वेगक) शिीड) यापैदकनाही  

35. शजम्नाशस्टकलासवथखेळाांचीकायम्हणूनसांबोधलेजात?े 

अ) गुरुब) शशष्यक) जननी/माताड) यापैदकनाही  

36. शारीररकशशक्षणाद्वारेकोणताशवकाससाधलाजातो? 

अ) शारीररकब) सामाशजकक) भावशनकड) वरीलसवथ 

 

---------------------------------------- END ---------------------------------------------  


