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Dιρεχτιονσ : Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βψ 
σελεχτινγ τηε οπτιον. 
 
1. ��Dεϖελοπmεντ ισ α νεϖερ ενδινγ προχεσσ.�� 

Τηισ ιδεα ισ ασσοχιατεδ ωιτη  

(1) Πρινχιπλε οφ ιντεγρατιον 

(2) Πρινχιπλε οφ ιντεραχτιον 

(3) Πρινχιπλε οφ ιντερρελατιον 

(4) Πρινχιπλε οφ χοντινυιτψ 

 
2. Φουρ διστινχτ σταγεσ οφ χηιλδρεν�σ ιντελλεχτυαλ 

δεϖελοπmεντ αρε ιδεντιφιεδ βψ 

(1) Σκιννερ 

(2) Πιαγετ 

(3) Κοηλβεργ 

(4) Ερικσον 

 

 
3. Παρεντσ σηουλδ πλαψ α ___________ ρολε ιν τηε 

λεαρνινγ προχεσσ οφ ψουνγ χηιλδρεν. 

(1) σψmπατηετιχ 

(2) νευτραλ 

(3) νεγατιϖε 

(4) προαχτιϖε 

 

 
4. Τηε �ινσιγητ τηεορψ οφ λεαρνινγ� ισ προmοτεδ βψ 

(1) ϑεαν Πιαγετ  

(2) ςψγοτσκψ  

(3) �Γεσταλτ� τηεοριστσ 

(4) Παϖλοϖ 

 

 
5. Μοτιϖατιον, ιν τηε προχεσσ οφ λεαρνινγ, 

(1) mακεσ λεαρνερσ τηινκ υνιδιρεχτιοναλλψ 

(2) χρεατεσ ιντερεστ φορ λεαρνινγ αmονγ 
ψουνγ λεαρνερσ 

(3) σηαρπενσ τηε mεmορψ οφ λεαρνερσ 

(4) διφφερεντιατεσ νεω λεαρνινγ φροm ολδ 
λεαρνινγ  

 

6. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α σιγν οφ αν 
ιντελλιγεντ ψουνγ χηιλδ ? 

(1) Ονε ωηο χαρριεσ ον τηινκινγ ιν αν 
αβστραχτ mαννερ 

(2) Ονε ωηο χαν αδϕυστ ονεσελφ ιν α νεω 
ενϖιρονmεντ 

(3) Ονε ωηο ηασ τηε αβιλιτψ το χραm λονγ 
εσσαψσ ϖερψ θυιχκλψ  

(4) Ονε ωηο ηασ τηε αβιλιτψ το χοmmυνιχατε 
φλυεντλψ ανδ αππροπριατελψ 

 
 
7. Wηιχη ισ τηε πλαχε ωηερε τηε χηιλδ�σ 

�χογνιτιϖε� δεϖελοπmεντ ισ δεφινεδ ιν τηε βεστ 
ωαψ ? 

(1) Αυδιτοριυm 

(2) Ηοmε 

(3) Πλαψγρουνδ 

(4) Σχηοολ ανδ χλασσροοm ενϖιρονmεντ 

 
 
8. Τηε σταγε ιν ωηιχη α χηιλδ βεγινσ το τηινκ 

λογιχαλλψ αβουτ οβϕεχτσ ανδ εϖεντσ ισ κνοων ασ 

(1) Πρε−οπερατιοναλ σταγε 

(2) Χονχρετε οπερατιοναλ σταγε 

(3) Σενσορι−mοτορ σταγε 

(4) Φορmαλ οπερατιοναλ σταγε 
 
 
 
9. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ ρελατεδ το τηε 

σοχιο−πσψχηολογιχαλ νεεδσ οφ τηε χηιλδ ? 

(1) Ρεγυλαρ ελιmινατιον οφ ωαστε προδυχτσ 
φροm τηε βοδψ 

(2) Νεεδ φορ χοmπανψ 

(3) Νεεδ φορ αππρεχιατιον ορ σοχιαλ αππροϖαλ 

(4) Νεεδ φορ εmοτιοναλ σεχυριτψ 

( 2 )
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10. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ωιλλ φοστερ χρεατιϖιτψ 

αmονγ λεαρνερσ ? 

(1) Εmπηασιζινγ αχηιεϖεmεντ γοαλσ φροm 
τηε βεγιννινγ οφ σχηοολ λιφε 

(2) Χοαχηινγ στυδεντσ φορ γοοδ mαρκσ ιν 
εξαmινατιον 

(3) Τεαχηινγ τηε στυδεντσ τηε πραχτιχαλ 
ϖαλυε οφ γοοδ εδυχατιον 

(4) Προϖιδινγ οππορτυνιτιεσ το θυεστιον ανδ 
το νυρτυρε τηε ιννατε ταλεντσ οφ εϖερψ 
λεαρνερ 

11. �Μινδ mαππινγ� ρεφερσ το 

 
(1) δραωινγ τηε πιχτυρε οφ α mινδ 

 
(2) ρεσεαρχηινγ τηε φυνχτιονινγ οφ τηε mινδ 

 
(3) α τεχηνιθυε το ενηανχε χοmπρεηενσιον 

 
(4) α πλαν οφ αχτιον φορ αν αδϖεντυρε 

 
12. ��Α ψυνγ χηιλδ ρεσπονδσ το α νεω σιτυατιον ον 

τηε βασισ οφ τηε ρεσπονσε mαδε βψ ηιm/ηερ ιν 
α σιmιλαρ σιτυατιον ασ ιν τηε παστ.�� Τηισ ισ 
ρελατεδ το 

 
(1) �Λαω οφ Αττιτυδε� οφ λεαρνινγ προχεσσ 

 (2) �Λαω οφ Ρεαδινεσσ� οφ λεαρνινγ 

 (3) �Λαω οφ Αναλογψ� οφ λεαρνινγ 

 (4) �Λαω οφ Εφφεχτ� οφ λεαρνινγ 
13. Τηε βεστ ωαψ, σπεχιαλλψ ατ πριmαρψ λεϖελ, το 

αδδρεσσ τηε λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ οφ στυδεντσ ισ 
το υσε 

 
(1) εασψ ανδ ιντερεστινγ τεξτβοοκσ 

 (2) στορψ−τελλινγ mετηοδ 

(3) α ϖαριετψ οφ τεαχηινγ mετηοδσ συιτεδ το 
τηε δισαβιλιτψ 

(4) εξπενσιϖε ανδ γλοσσψ συππορτ mατεριαλ 

10.  

14. Εδυχατιον οφ χηιλδρεν ωιτη 
σπεχιαλ νεεδσ σηουλδ βε προϖιδεδ 

 
(1) ιν σπεχιαλ σχηοολσ 

 
(2) βψ σπεχιαλ τεαχηερσ ιν σπεχιαλ σχηοολσ 

 
(3) αλονγ ωιτη οτηερ νορmαλ χηιλδρεν 

(4) βψ mετηοδσ δεϖελοπεδ φορ σπεχιαλ 
χηιλδρεν ιν σπεχιαλ σχηοολσ 

 
15. �Dψσλεξια� ισ ασσοχιατεδ ωιτη 

 
(1) Ρεαδινγ δισορδερ 

 
(2) Βεηαϖιουραλ δισορδερ 

 
(3) Μενταλ δισορδερ 

 
(4) Ματηεmατιχαλ δισορδερ 

 
16. ___________ ισ νοτ χονσιδερεδ α σιγν οφ �βεινγ 

γιφτεδ�. 

 
(1) Νοϖελτψ ιν εξπρεσσιον 

 
(2) Χυριοσιτψ 

 
(3) Χρεατιϖε ιδεασ 

 
(4) Φιγητινγ ωιτη οτηερσ 

 

17. Α στυδεντ οφ ς−γραδε ωιτη �ϖισυαλ δεφιχιενχψ� 
σηουλδ βε 

(1) τρεατεδ νορmαλλψ ιν τηε χλασσροοm ανδ 
προϖιδεδ συππορτ τηρουγη Αυδιο ΧDσ 

(2) γιϖεν σπεχιαλ τρεατmεντ ιν τηε 
χλασσροοm 

(3) εξχυσεδ το δο α λοωερ λεϖελ οφ ωορκ 

(4) ηελπεδ ωιτη ηισ/ηερ ρουτινε−ωορκ βψ 
παρεντσ ανδ φριενδσ 

( 4 ) 
( 5 )
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18. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ 
χαννοτ βε χονσιδερεδ ασ α φεατυρε οφ 
τηε προχεσσ οφ λεαρνινγ ? 

 
(1) Λεαρνινγ ισ γοαλ−οριεντεδ 

 
(2) Υνλεαρνινγ ισ αλσο α λεαρνινγ προχεσσ 

 

(3) Εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ αρε τηε ονλψ 
πλαχε ωηερε λεαρνινγ τακεσ πλαχε 

 

(4) Λεαρνινγ ισ α χοmπρεηενσιϖε προχεσσ 

 

 
19. Λεαρνινγ χαν βε ενριχηεδ ιφ 

(1) τεαχηερσ υσε διφφερεντ τψπεσ οφ λεχτυρεσ 
ανδ εξπλανατιον 

(2) δυε αττεντιον ισ παιδ το περιοδιχ τεστσ ιν 
τηε χλασσ 

(3) σιτυατιονσ φροm τηε ρεαλ ωορλδ αρε 
βρουγητ ιντο τηε χλασσ ιν ωηιχη 
στυδεντσ ιντεραχτ ωιτη εαχη οτηερ ανδ 
τηε τεαχηερ φαχιλιτατεσ 

(4) mορε ανδ mορε τεαχηινγ αιδσ αρε υσεδ 
ιν τηε χλασσ 

 
 
20. Το mακε ασσεσσmεντ α �υσεφυλ ανδ ιντερεστινγ� 

προχεσσ, ονε σηουλδ βε χαρεφυλ αβουτ 

(1) υσινγ α ϖαριετψ οφ ωαψσ το χολλεχτ 
ινφορmατιον αβουτ τηε στυδεντ�σ 
λεαρνινγ αχροσσ τηε σχηολαστιχ ανδ χο−
σχηολαστιχ βουνδαριεσ 

(2) υσινγ τεχηνιχαλ λανγυαγε το γιϖε 
φεεδβαχκ 

(3) mακινγ χοmπαρισονσ βετωεεν διφφερεντ 
στυδεντσ 

(4) λαβελλινγ στυδεντσ ασ ιντελλιγεντ ορ 
αϖεραγε λεαρνερσ 

 
21. Α τεαχηερ, βεχαυσε οφ ηισ/ηερ δεmοχρατιχ 

νατυρε, αλλοωσ στυδεντσ το σιτ αλλ οϖερ τηε 
χλασσ. Σοmε σιτ τογετηερ ανδ δισχυσσ ορ δο 
γρουπ ρεαδινγ. Σοmε σιτ θυιετλψ ανδ ρεαδ 
τηεmσελϖεσ. Α παρεντ δοεσ νοτ λικε ιτ. Wηιχη 
οφ τηε φολλοωινγ mαψ βε τηε βεστ ωαψ το 
ηανδλε τηε σιτυατιον ? 

(1) Παρεντσ σηουλδ σηοω τρυστ ιν τηε 
τεαχηερ ανδ δισχυσσ τηε προβλεm ωιτη 
τηε τεαχηερ 

(2) Παρεντσ σηουλδ τακε αωαψ τηε χηιλδ 
φροm τηατ σχηοολ 

(3) Παρεντσ σηουλδ χοmπλαιν αγαινστ τηε 
τεαχηερ το τηε πρινχιπαλ 

(4) Παρεντσ σηουλδ ρεθυεστ τηε πρινχιπαλ το 
χηανγε τηε σεχτιον οφ τηειρ ωαρδ 

 
 
22. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ σηουλδ βε χονσιδερεδ 

τηε mοστ ιmπορταντ θυαλιτψ οφ α τεαχηερ ατ 
πριmαρψ λεϖελ ? 

(1) Χοmπετενχε ιν mετηοδσ οφ τεαχηινγ ανδ 
κνοωλεδγε οφ συβϕεχτσ 

(2) Χοmπετενχε το τεαχη ιν ηιγηλψ 
στανδαρδισεδ λανγυαγε 

(3) Εαγερνεσσ το τεαχη 

(4) Πατιενχε ανδ περσεϖερανχε 
 
 
23. ___________ ισ χονσιδερεδ α σιγν οφ mοτιϖατεδ 

τεαχηινγ. 

(1) Θυεστιονινγ βψ στυδεντσ 

(2) Πιν δροπ σιλενχε ιν τηε χλασσ 

(3) Μαξιmυm αττενδανχε ιν τηε χλασσ 

(4) Ρεmεδιαλ ωορκ γιϖεν βψ τηε τεαχηερ 

( 6 )
( 7 )
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24. Ατ λοωερ χλασσεσ, πλαψ−ωαψ mετηοδ οφ τεαχηινγ 

ισ βασεδ ον 

(1) πσψχηολογιχαλ πρινχιπλεσ οφ δεϖελοπmεντ 

ανδ γροωτη 

(2) σοχιολογιχαλ πρινχιπλεσ οφ τεαχηινγ 

(3) τηεορψ οφ πηψσιχαλ εδυχατιον 

προγραmmεσ 

(4) πρινχιπλεσ οφ mετηοδσ οφ τεαχηινγ 

 

 
25. Τηε τερm �χυρριχυλυm� ιν τηε φιελδ οφ εδυχατιον 

ρεφερσ το 

(1) εϖαλυατιον προχεσσ 

(2) τεξτ−mατεριαλ το βε υσεδ ιν τηε χλασσ 

(3) mετηοδσ οφ τεαχηινγ ανδ τηε χοντεντ το 

βε ταυγητ 

(4) οϖεραλλ προγραmmε οφ τηε σχηοολ ωηιχη 

στυδεντσ εξπεριενχε ον α δαψ−το−δαψ 

βασισ 

 

 
26. Αχχορδινγ το Πιαγετ, ατ ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ 

σταγεσ δοεσ α χηιλδ βεγιν το τηινκ λογιχαλλψ 
αβουτ αβστραχτ προποσιτιονσ ? 

(1) Σενσορι−mοτορ σταγε (Βιρτη � 02 ψεαρσ) 

(2) Πρε−οπερατιοναλ σταγε (02 � 07 ψεαρσ) 

(3) Χονχρετε οπερατιοναλ σταγε (07 � 11 

ψεαρσ) 

(4) Φορmαλ οπερατιοναλ σταγε (11 ψεαρσ ανδ 
υπ) 

24移  
27. Α τεαχηερ σηουλδ mακε αν αττεmπτ το 

υνδερστανδ τηε ποτεντιαλιτιεσ οφ ηερ/ηισ 
στυδεντσ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ φιελδσ ισ 
ρελατεδ το τηισ οβϕεχτιϖε ? 

(1) Μεδια � Πσψχηολογψ 

(2) Εδυχατιοναλ Πσψχηολογψ 

(3) Εδυχατιοναλ Σοχιολογψ 

(4) Σοχιαλ Πηιλοσοπηψ 

 
28. Κριτικα ωηο δοεσ νοτ ταλκ mυχη ατ ηοmε, 

ταλκσ α λοτ ατ σχηοολ. Ιτ σηοωσ τηατ 

(1) σηε δοεσ νοτ λικε ηερ ηοmε ατ αλλ 

(2) ηερ τηουγητσ γετ αχκνοωλεδγεδ ατ 
σχηοολ 

(3) τηε σχηοολ προϖιδεσ οππορτυνιτιεσ το 
χηιλδρεν το ταλκ α λοτ 

(4) τεαχηερσ δεmανδ τηατ χηιλδρεν σηουλδ 
ταλκ α λοτ ατ σχηοολ 

 
29. ��Χηιλδρεν αχτιϖελψ χονστρυχτ τηειρ 

υνδερστανδινγ οφ τηε ωορλδ�� ισ α στατεmεντ 
αττριβυτεδ το 

(1) Κοηλβεργ 

(2) Σκιννερ 

(3) Πιαγετ 

(4) Παϖλοϖ 

 
30. Ιν ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ σταγεσ δο χηιλδρεν 

βεχοmε αχτιϖε mεmβερσ οφ τηειρ πεερ γρουπ ? 

(1) Εαρλψ χηιλδηοοδ 

(2) Χηιλδηοοδ 

(3) Αδολεσχενχε 

(4) Αδυλτηοοδ 

( 8 ) ( 9 )
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 Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βψ 
σελεχτινγ τηε mοστ αππροπριατε οπτιον. 

 
 
31. Wηιχη ισ τρυε φορ α ηεξαγοναλ πψραmιδ ? 

(1) Ιτ ηασ σιξ φαχεσ ανδ εαχη φαχε ισ α 
ηεξαγον 

(2) Ιτ ηασ α ηεξαγοναλ βασε ωιτη σιξ 
τριανγυλαρ φαχεσ mεετινγ ατ α ποιντ 

(3) Ιτ ηασ τωο ηεξαγοναλ φαχεσ ανδ σιξ 
ρεχτανγυλαρ φαχεσ 

(4) Ιτ ηασ σιξ ηεξαγοναλ φαχεσ ϕοινεδ βψ σιξ 
ρεχτανγυλαρ φαχεσ 

 

 
32. Τηε λενγτη οφ α ρεχτανγλε ισ �λ� ανδ ιτσ ωιδτη ισ 

ηαλφ οφ ιτσ λενγτη. Wηατ ωιλλ βε τηε περιmετερ 
οφ τηε ρεχτανγλε ιφ τηε λενγτη ισ δουβλεδ 
κεεπινγ τηε ωιδτη σαmε ? 

(1) 4λ 

(2) 5λ 

(3) 6λ 

(4) 3λ  

 

 
33. Ιν τηε φολλοωινγ, ωηιχη  ισ  τηε γρεατεστ 

νυmβερ ? 

(1) (4)2 

(2) (2  2  2)2 

(3) [(2 + 2)2]2 

(4) (2 + 2 + 2)2 

34. Α τεαχηερ ασκεδ ιν α χλασσ το 
ρεπρεσεντ 1/8 
 

 οφ . Wηιχη αmονγστ τηε 
φολλοωινγ ισ αν ινχορρεχτ ρεπρεσεντατιον ? 

 

  
 
35. 407928 ισ ρεαδ ασ 

(1) Φουρ λακη σεϖεντψ νινε τηουσανδ τωεντψ 
ειγητ 

(2) Φορτψ σεϖεν τηουσανδ νινε ηυνδρεδ 
τωεντψ ειγητ 

(3) Φορτψ τηουσανδ νινε ηυνδρεδ τωεντψ 
ειγητ 

(4) Φουρ λακη σεϖεν τηουσανδ νινε ηυνδρεδ 
τωεντψ ειγητ 

 
36. Ιφ αν οπερατορ  ισ δεφινεδ ασ 

 4  3 = 4 + 5 + 6 

 5  4 = 5 + 6 + 7 + 8 

 6  4 = 6 + 7 + 8 + 9 

ωηατ ωιλλ ν  8 βε εθυαλ το ? 

(1) ν + 28 

(2) 8ν + 28 

( 10 )

( 11 )
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(3) 8ν + 36 

(4) ν + 36 

��Τηεσε δαψσ πριχεσ ηαϖε σταρτεδ ρισινγ.�� 
Wηιχη αmονγστ τηε φολλοωινγ γραπησ 
ρεπρεσεντσ τηισ σιτυατιον ? 

 

  
 
38. Τηε ωειγητ οφ σοmε mανγοεσ ισ 2 κγ 600 γ ανδ 

τηατ οφ σοmε αππλεσ ισ 1 κγ 450 γ. Τηε ωειγητ 
οφ τηε mανγοεσ ισ γρεατερ τηαν τηατ οφ τηε 
αππλεσ βψ 

 
(1) 4 κγ 50 γ 

 
(2) 1 κγ 150 γ 

 
(3) 1 κγ 200 γ 

 
(4) 150 γ 

 

( 12 )
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39. Εξαmινε τηε φολλοωινγ mατχηστιχκ 
παττερνσ : 

 

  
 

Ιφ τηε παττερν χοντινυεσ, ηοω mανψ 
mατχηστιχκσ αρε νεεδεδ ιν τηε 15τη σταγε ? 

 
(1) 105 

 
(2) 65 

 
(3) 61 

 
(4) 62 

 
 
 
 
40. Λοοκ ατ τηε φολλοωινγ ταβλε : 
 Στατιον   Βυσ 1 Βυσ 2 Βυσ 3 
 Νεω Dεληι Dεπαρτυρε 19:15 12:30 16:45

 Φαριδαβαδ Αρριϖαλ 20:22 13:25 19:10 
   Dεπαρτυρε 20:37 13:35 19:22
 Ματηυρα Αρριϖαλ 00:40 18:10 21:55  
 

 Wηιχη βυσ τακεσ τηε λεαστ τιmε το ρεαχη 
Ματηυρα φροm Νεω Dεληι ? 

 
(1) Βυσ 1 

 
(2) Βυσ 2 

 
(3) Βυσ 3 

 
(4) Βοτη Βυσ 2 ανδ Βυσ 3 τακε εθυαλ τιmε 

 

Ιν α διχε, τηε νυmβερσ ον τηε οπποσιτε 
φαχεσ αδδ υπ το 7. Wηιχη αmονγστ 
τηε φολλοωινγ ωιλλ φολδ ιντο α διχε ? 

 

  

( 13 ) 
( 14 )
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42. Τηε νυmβερ 49532 ρουνδεδ οφφ το τηε νεαρεστ 

τηουσανδ ισ 
 

(1) 49000 
 

(2) 49500 
 

(3) 41000 
 

(4) 50000 
 
 
43. Ηοω mανψ 4−διγιτ νυmβερσ αρε τηερε ιν τηε 

Ηινδυ−Αραβιχ Νυmερατιον Σψστεm ? 
 

(1) 99 
 

(2) 8999 
 

(3) 9999 
 

(4) 9000 
 
 

44.  ισ  οφ α υνιτ�. Wηατ 
ωιλλ βε 1 ?   

 

 
 

 
45. Α ρηοmβυσ ηασ διαγοναλσ οφ λενγτη 8 χm ανδ 6 

χm. Φινδ ιτσ περιmετερ. 

(1) 18 χm 

(2) 20 χm 

(3) 24 χm 

(4) 28 χm 

 

 
46. Wηεν φαχεδ ωιτη ωορδ προβλεmσ, Ραϕαν 

υσυαλλψ ασκσ ��Σηουλδ Ι αδδ ορ συβτραχτ ?�� 
 

��Σηουλδ Ι mυλτιπλψ ορ διϖιδε ?��. Συχη 
θυεστιονσ συγγεστ  

(1) Ραϕαν σεεκσ οππορτυνιτιεσ το διστυρβ τηε 
χλασσ 

(2) Ραϕαν ηασ προβλεmσ ιν χοmπρεηενδινγ 
λανγυαγε 

(3) Ραϕαν λαχκσ υνδερστανδινγ οφ νυmβερ 
οπερατιονσ 

(4) Ραϕαν χαννοτ αδδ ανδ mυλτιπλψ 

 

 
47. Wηεν τεαχηινγ �σηαπεσ�, α τεαχηερ χαν πλαν α 

τριπ οφ ηιστοριχαλ πλαχεσ ασ  

(1) σηε ηασ χοmπλετεδ mοστ οφ τηε σψλλαβυσ 
ωελλ ιν τιmε ανδ νεεδσ το προϖιδε 
λεισυρε 

(2) ιτ ωουλδ βε α γοοδ βρεακ φροm τηε 
ρουτινε mατηεmατιχσ χλασσ ανδ αν 
οππορτυνιτψ το ιmπροϖε χοmmυνιχατιϖε 
σκιλλσ 

(3) φιελδ τριπσ ηαϖε βεεν ρεχοmmενδεδ βψ 
ΧΒΣΕ, σο τηεψ αρε α mυστ 

(4) σηαπεσ αρε αν ιντεγραλ παρτ οφ ανψ 
αρχηιτεχτυρε ανδ συχη τριπσ ενχουραγε 
χοννεχτιονσ αχροσσ δισχιπλινεσ 
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48. Τηε ΝΧΦ (2005) χονσιδερσ τηατ 
Ματηεmατιχσ ινϖολϖεσ �α χερταιν ωαψ 
οφ τηινκινγ ανδ ρεασονινγ�. 

 
Φροm τηε στατεmεντσ γιϖεν βελοω, πιχκ ουτ 
ονε ωηιχη δοεσ  ρεφλεχτ τηε αβοϖε  
 πρινχιπλε : 

(1) Τηε ωαψ τηε mατεριαλ πρεσεντεδ ιν τηε 
τεξτβοοκσ ισ ωριττεν 

(2) Τηε αχτιϖιτιεσ ανδ εξερχισεσ χηοσεν φορ 
τηε χλασσ 

(3) Τηε mετηοδ βψ ωηιχη ιτ ισ ταυγητ 

(4) Γιϖινγ στυδεντσ σετ φορmυλαε το σολϖε 
τηε νυmεριχαλ θυεστιονσ  

 
 
49. Σεθυενχε τηε φολλοωινγ τασκσ ασ τηεψ αρε 

τακεν υπ ωηιλε δεϖελοπινγ τηε χονχεπτ οφ 
mεασυρεmεντ : 

α. Λεαρνερσ υσε στανδαρδ υνιτσ το mεασυρε 
λενγτη. 

β. Λεαρνερσ υσε νον−στανδαρδ υνιτσ το 
mεασυρε λενγτη. 

χ. Λεαρνερσ ϖεριφψ οβϕεχτσ υσινγ σιmπλε 
οβσερϖατιον. 

δ. Λεαρνερσ υνδερστανδ τηε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν mετριχ υνιτσ. 

(1) α, β, δ, χ 

(2) β, α, χ, δ 

(3) χ, β, α, δ 

(4) δ, α, χ, β 
 

50. Σεθυενχε τηε φολλοωινγ τασκσ ασ τηεψ 
ωουλδ βε τακεν υπ ωηιλε δεϖελοπινγ 
τηε υνδερστανδινγ οφ σηαπεσ ανδ 
σπαχε αχροσσ πριmαρψ χλασσεσ : 

α. Ματχηεσ τηε προπερτιεσ οφ 2−D σηαπεσ βψ 
οβσερϖινγ τηειρ σιδεσ ανδ χορνερσ 

β. Dεσχριβεσ ιντυιτιϖελψ τηε προπερτιεσ οφ 2−
D σηαπεσ 

χ. Σορτσ 2−D σηαπεσ 

δ. Dεσχριβεσ τηε ϖαριουσ 2−D σηαπεσ βψ 
χουντινγ τηειρ σιδεσ, χορνερσ ανδ 
διαγοναλσ 

(1) δ, β, α, χ 

(2) χ, β, δ, α 

(3) α, δ, β, χ 

(4) χ, α, δ, β 

 
 
51. ��Προβλεm σολϖινγ�� ασ α στρατεγψ οφ δοινγ 

mατηεmατιχσ ινϖολϖεσ 

(1) εξτενσιϖε πραχτιχε 

(2) υσινγ χλυεσ το αρριϖε ατ α σολυτιον 

(3) αχτιϖιτψ βασεδ αππροαχη 

(4) εστιmατιον 

 
 
52. Τηε πυρποσε οφ α διαγνοστιχ τεστ ιν 

mατηεmατιχσ ισ 

(1) το κνοω τηε γαπσ ιν χηιλδρεν�σ 
υνδερστανδινγ 

(2) το γιϖε φεεδβαχκ το τηε παρεντσ 

(3) το φιλλ τηε προγρεσσ ρεπορτ 

(4) το πλαν τηε θυεστιον παπερ φορ τηε ενδ−
τερm εξαmινατιον 
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53. ςικασ τεαχηεσ mατηεmατιχσ το α χλασσ οφ 56 

στυδεντσ. Ηε βελιεϖεσ τηατ χονδυχτινγ α τεστ ισ 
εφφεχτιϖε ιφ τηε φεεδβαχκ ισ γιϖεν ιmmεδιατελψ. 
Ηε χονδυχτεδ α σηορτ χλασσ τεστ οφ 10 mαρκσ. 
Wηατ ισ τηε βεστ ποσσιβλε ωαψ οφ γιϖινγ τηε 
φεεδβαχκ εφφεχτιϖελψ ? 

(1) Ηε χαν λετ τηε στυδεντσ χηεχκ εαχη 
οτηερ�σ ανσωερ 

(2) Ηε χαν εξπλαιν τηε σολυτιον οφ εαχη 
προβλεm ον τηε βοαρδ ανδ ασκ τηε 
στυδεντσ το χηεχκ τηειρ ανσωερ ον τηειρ 
οων 

(3) Ηε χαν ηαϖε α ωηολε χλασσ δισχυσσιον ον 
ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ ηαϖε γοτ τηειρ 
σολυτιονσ ανδ ωηιχη ισ τηε εφφεχτιϖε 
στρατεγψ το αρριϖε ατ τηε χορρεχτ ανσωερ 

(4) Πιχκ ουτ ανψ χοπψ ατ ρανδοm ανδ 
δισχυσσ τηε mετηοδ φολλοωεδ ιν τηε χοπψ 
ον τηε βοαρδ 

 

 
 
54. Το ιντροδυχε τηε χονχεπτ οφ αρεα, α τεαχηερ 

χαν σταρτ ωιτη 

(1) χοmπαρινγ αρεα οφ ανψ φιγυρε ωιτη τηε 
ηελπ οφ διφφερεντ οβϕεχτσ λικε παλm, λεαφ, 
πενχιλ, νοτεβοοκ, ετχ. 

(2) χαλχυλατινγ αρεα οφ α ρεχτανγλε βψ 
φινδινγ λενγτη ανδ βρεαδτη οφ α 
ρεχτανγλε ανδ υσινγ τηε φορmυλα φορ 
αρεα οφ α ρεχτανγλε (ι.ε. λενγτη × 
βρεαδτη) 

(3) χαλχυλατινγ αρεα οφ φιγυρεσ ωιτη τηε ηελπ 
οφ χουντινγ υνιτ σθυαρε 

(4) εξπλαινινγ οφ φορmυλαε φορ φινδινγ αρεα 
οφ φιγυρεσ οφ διφφερεντ σηαπεσ 

 

55. Το ιντροδυχε τηε χονχεπτ οφ 
φραχτιονσ, α τεαχηερ χαν βεγιν ωιτη 

(1) ιδεντιφψινγ νυmερατορσ ανδ 
δενοmινατορσ οφ διφφερεντ φραχτιονσ  

(2) φινδινγ φραχτιονσ ον α νυmβερ λινε 

(3) ωριτινγ φραχτιονσ ιν  τηε  φορm 

a

b  οφ  
ωηερε β  0 

(4) ιδεντιφψινγ φραχτιοναλ παρτσ οφ τηινγσ 
αρουνδ τηεm 

 
56. Wηιλε τεαχηινγ χοmπαρισον οφ φραχτιονσ ιν 

ωηιχη τηε νυmερατορσ αρε σαmε  

 
ε.γ.

 

3

5  
ανδ

  

3

7  

Ροηιτ�σ ρεσπονσε ωασ ��σινχε τηε νυmερατορσ 
αρε σαmε ανδ σινχε 7 ισ λαργερ τηαν 5, 

τηερεφορε
 

3

7  
ισ βιγγερ τηαν

 

3

5 .�� 

Τηισ συγγεστσ τηατ  

(1) Ροηιτ δοεσ νοτ υνδερστανδ τηε 
mαγνιτυδε οφ φραχτιονσ 

(2) Ροηιτ δοεσ νοτ κνοω τηε χονχεπτ οφ 
νυmερατορ ανδ δενοmινατορ 

(3) Ροηιτ δοεσ νοτ κνοω τηε χονχεπτ οφ 
εθυιϖαλεντ φραχτιονσ 

(4) Ροηιτ ηασ νοτ πραχτισεδ ωελλ 

 
57. Wηεν τεαχηινγ αδδιτιον οφ φραχτιονσ, α τεαχηερ 

χαmε αχροσσ τηε φολλοωινγ ερρορ : 

    

1

2

1

3

2

5
 

 

Wηατ ρεmεδιαλ αχτιον χαν τηε τεαχηερ τακε ιν 
συχη α σιτυατιον ? 

(1) Ασκ τηε χηιλδ το πραχτισε ασ mυχη ασ σηε 
χαν 

(2) Νο ιντερϖεντιον ισ νεεδεδ βεχαυσε σηε 
ωιλλ υνδερστανδ ασ σηε γροωσ 

(3) Ηελπ τηε χηιλδ το υνδερστανδ τηε 
mαγνιτυδε οφ εαχη φραχτιον 

(4) Ηελπ τηε χηιλδ το υνδερστανδ τηε 
χονχεπτ οφ ΛΧΜ 

( 19 )
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58. Τηε χηαπτερσ ιν τηε ΝΧΕΡΤ τεξτβοοκ 
οφ mατηεmατιχσ οφ Χλασσ−Ις ηαϖε 
τιτλεσ λικε ��Τηε ϑυνκ Σελλερ��, ��Τριπ το 
Βηοπαλ��, ��Τηε Wαψ τηε Wορλδ 
Λοοκσ��. 

Τηισ σηιφτ ηασ βεεν δονε το 

(1) χηαλλενγε τηε στυδεντσ το γυεσσ τηε 
mατηεmατιχαλ χοντεντ ιν τηε χηαπτερσ 

(2) mακε τηεm υνδερστανδ διφφερεντλψ 

(3) mακε ιτ ιντερεστινγ βψ ρελατινγ ιτ το 
εϖερψδαψ λιφε 

(4) κνοω αβουτ σελλινγ ϕυνκ ανδ τραϖελλινγ 

 
59. Το βε α ��γοοδ�� mατηεmατιχιαν ονε mυστ βε 

αβλε το 

(1) mεmορισε mοστ οφ τηε φορmυλαε 

(2) σολϖε τηε προβλεm ιν νο τιmε 

(3) υνδερστανδ, αππλψ ανδ mακε 
χοννεχτιονσ αχροσσ τηε χονχεπτσ 

(4) mαστερ τηε τεχηνιθυεσ οφ ανσωερινγ 
θυεστιονσ 

 

60. ��Σταρτ α δισχυσσιον ιν τηε χλασσ ον τηινγσ ιν 
τηε χηιλδ�σ ενϖιρονmεντ ωηιχη ρολλ ανδ σλιδε. 
Ηελπ χηιλδρεν το λοοκ ατ τηειρ σηαπεσ ανδ σεε 
ηοω σοmε τηινγσ ρολλ ανδ οτηερσ σλιδε.��        

                Σουρχε : Ματη Μαγιχ ΙΙ, ΝΧΕΡΤ 

Συγγεστιονσ λικε τηισ ηαϖε βεεν γιϖεν ιν τηε 
ΝΧΕΡΤ τεξτβοοκ οφ Χλασσ−ΙΙ το ηελπ α τεαχηερ 
υνδερστανδ τηατ 

(1) δισχυσσιον ισ τηε βεστ στρατεγψ φορ τηε 
mατηεmατιχσ χλασσροοm 

(2) ιτ ισ ιmπερατιϖε φορ τηε τεαχηερσ το δραω 
τηε χηιλδρεν�σ αττεντιον το τηε τηινγσ 
αρουνδ τηεm 

(3) δισχυσσιονσ συππλεmεντεδ ωιτη 
δεmονστρατιον ηελπ στυδεντσ το 
υνδερστανδ χονχεπτσ βεττερ 

(4) δισχυσσιονσ βρινγ mυλτιπλε περσπεχτιϖεσ 
ιντο τηε χλασσροοm 
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 / �����  

 / 伊����� 椅�����伊��������� 

 Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βψ σελεχτινγ τηε οπτιον. 
 
61. Ιτ ηασ βεεν οβσερϖεδ τηατ τηε προχεσσ οφ διγεστιον ισ φαστερ ινσιδε τηε στοmαχη τηαν ουτσιδε βεχαυσε 

(1) τηε διγεστιϖε ϕυιχεσ ινσιδε τηε στοmαχη αρε αχιδιχ, ωηιλε ουτσιδε τηεψ αρε αλκαλινε 

(2) τηε αmουντ οφ διγεστιϖε ϕυιχεσ προδυχεδ ιν τηε στοmαχη ιν τηε πρεσενχε οφ φοοδ ισ mυχη mορε 

(3) τηε διγεστιϖε ϕυιχεσ ωηεν κεπτ ουτσιδε τηε στοmαχη βεχοmε ιναχτιϖε 

(4) τηε φοοδ ισ χηυρνεδ ιν τηε στοmαχη τηερεβψ ινχρεασινγ τηε συρφαχε αρεα φορ θυιχκερ ενζψmε 
αχτιον 

 
62. Χοοκεδ ριχε χαν βε πρεσερϖεδ φορ α λονγερ τιmε ιν α ρεφριγερατορ βεχαυσε 

(1) mιχροβεσ βεχοmε ιναχτιϖε ατ λοω τεmπερατυρε 

(2) mιχροβεσ αρε δεστροψεδ ανδ κιλλεδ ατ λοω τεmπερατυρε 

(3) mοιστυρε χοντεντ ιν τηε φοοδ ισ ρεδυχεδ ατ λοω τεmπερατυρε 

(4) ρεφριγερατορσ χονταιν χερταιν χηεmιχαλσ ωηιχη κιλλ τηε mιχροβεσ 

 
63. Α λεmον σινκσ ιν νορmαλ ωατερ βυτ φλοατσ ιν σαλτψ ωατερ βεχαυσε τηε δενσιτψ οφ 

(1) σαλτ ωατερ ισ mορε τηαν νορmαλ ωατερ 

(2) νορmαλ ωατερ ισ mορε τηαν σαλτ ωατερ 

(3) λεmον ινχρεασεσ ιν σαλτ ωατερ 

(4) λεmον δεχρεασεσ ιν σαλτ ωατερ 

 
64. Μαλαρια χαν βε δετεχτεδ βψ τεστινγ τηε βλοοδ φορ τηε πρεσενχε οφ 

(1) ρυπτυρεδ λιϖερ χελλσ ιν βλοοδ 

(2) λαρϖαε οφ mοσθυιτο ιν βλοοδ 

(3) εγγσ οφ mοσθυιτο ιν ρεδ βλοοδ χελλσ 

(4) Πλασmοδιυm ιν ρεδ βλοοδ χελλσ  
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65. Α Σηοοτινγ Σταρ ισ α 

(1) σηινινγ οβϕεχτ ωηιχη mοϖεσ ωιτη α χονσταντ σπεεδ ιν τηε ατmοσπηερε 

(2) σταρ ωιτη α ταιλ ατ τηε ενδ 

(3) mετεοροιδ ωηιχη χατχηεσ φιρε ασ ιτ εντερσ τηε Εαρτη�σ ατmοσπηερε 

(4) σταρ ωηιχη mοϖεσ ωιτη α χονσταντ σπεεδ 

 
66. Dυργα λιϖεσ ιν α ϖιλλαγε ανδ χοοκσ φοοδ ον α χηυληα (εαρτηεν στοϖε) υσινγ ωοοδ ορ χοω δυνγ χακεσ ασ 

φυελ. Σηε ηασ βεεν συφφερινγ φροm σεϖερε χουγη φορ τηε λαστ τηρεε mοντησ. Τηισ mαψ βε δυε το τηε 

(1) χαρβον mονοξιδε προδυχεδ βψ βυρνινγ φυελ ωηιχη mαψ ηαϖε βεεν δεποσιτεδ ιν ηερ ρεσπιρατορψ 
τραχτ 

(2) σοοτ προδυχεδ βψ βυρνινγ τηε φυελσ ωηιχη mαψ ηαϖε βεεν δεποσιτεδ ιν ηερ ρεσπιρατορψ τραχτ 

(3) σmοκε προδυχεδ βψ βυρνινγ φυελσ ωηιχη mαψ ηαϖε χαυσεδ ηερ αλλεργψ 

(4) ολδ αγε ανδ πολλυτιον ινσιδε ανδ ουτσιδε ηερ ηυτ 

 
67. Α mαν ωιτη βλοοδ γρουπ �Ο� mαρριεσ α ωοmαν ωιτη βλοοδ γρουπ �Α�. Τηε χηανχε οφ τηειρ φιρστ χηιλδ 

ηαϖινγ βλοοδ γρουπ �Ο� ισ 

(1) 50% 

(2) 100% 

(3) 25% 

(4) 75% 

 
68. Τηε διφφερενχε βετωεεν βοιλινγ ανδ εϖαπορατιον ισ τηατ 

(1) βοιλινγ χαυσεσ α χηανγε οφ στατε οφ ωατερ ωηιλε εϖαπορατιον δοεσ νοτ 

(2) εϖαπορατιον χαν τακε πλαχε ατ ανψ τεmπερατυρε ωηιλε βοιλινγ χαννοτ 

(3) βοιλινγ χαυσεσ ρεδυχτιον ιν ϖολυmε οφ λιθυιδ ωηιλε εϖαπορατιον δοεσ νοτ 

(4) χηανγινγ οφ βοιλινγ λιθυιδ ιντο ϖαπουρ χαν βε σεεν βυτ εϖαπορατιον χαννοτ βε σεεν 

( 23 ) 
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69.  Α φαρmερ ωαντεδ το σεπαρατε τηε γραινσ φροm τηε χηαφφ. Τηισ χαν βε αχηιεϖεδ βψ τηε προχεσσ χαλλεδ 

(1) Τηρεσηινγ 

(2) Wιννοωινγ 

(3) Ηαρϖεστινγ 

(4) Ηανδπιχκινγ 

 
70. Ιν ρυραλ αρεασ, χοω δυνγ ισ υσεδ το χοατ τηε φλοορ ανδ ωαλλσ οφ ηυτσ το 

(1) mακε τηεm σmοοτη ανδ χλεαν 

(2) mακε τηεm ρουγη το ινχρεασε φριχτιον 

(3) γιϖε α νατυραλ χολουρ το τηε φλοορ 

(4) κεεπ τηε ινσεχτσ αωαψ 

 
71. Μιρα ανδ Dιϖψα αρε ψουνγ γιρλσ. Μιρα λικεσ το εατ σαmοσασ, χυτλετσ ανδ βρεαδ. Dιϖψα, ον τηε οτηερ 

ηανδ, τακεσ αν ιρον δεφιχιεντ διετ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ δισορδερσ αρε Μιρα ανδ  Dιϖψα  λικελψ  το 
συφφερ φροm, ρεσπεχτιϖελψ ? 

(1) Αναεmια ανδ νιγητ βλινδνεσσ 

(2) Οβεσιτψ ανδ αναεmια 

(3) Οβεσιτψ ανδ σχυρϖψ 

(4) Σχυρϖψ ανδ αναεmια 

 
72. ςιταmινσ αρε συβστανχεσ 

(1) ρεθυιρεδ ασ mεδιχινεσ το mακε υσ ηεαλτηψ 

(2) τηατ βυιλδ mυσχλεσ το κεεπ υσ στρονγ 

(3) ρεθυιρεδ ιν σmαλλ θυαντιτιεσ το πρεϖεντ δεφιχιενχψ δισεασεσ 

(4) τηατ ινχρεασε ουρ mεταβολιχ ρατε λεαδινγ το λοσσ οφ ωειγητ 

 
73. Χηιπκο Μοϖεmεντ ωασ στρενγτηενεδ υνδερ τηε λεαδερσηιπ οφ 

(1) Αmριτα Dεϖι Βισηνοι 

(2) Μεδηα Πατκαρ 

(3) Α.Κ. Βανερϕεε 

(4) Συνδερ Λαλ Βαηυγυνα 
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74. Ρινα σεπαρατεδ τηε γαρβαγε φροm τηε ηουσε ιντο τωο πιλεσ ασ σηοων βελοω : 

 

Ρινα ηασ σεπαρατεδ τηε γαρβαγε ωαστε ιντο τωο πιλεσ δεπενδινγ ον τηε χριτερια 

(1) χαν βε δεχοmποσεδ/χαννοτ βε δεχοmποσεδ 

(2) χαν βε ρεχψχλεδ/χαννοτ βε ρεχψχλεδ 

(3) αρε ηουσεηολδ/ινδυστριαλ ωαστε 

(4) ηαϖε οδουρ/αρε οδουρλεσσ 
75. Αν εγρετ βιρδ ισ οφτεν σεεν ον α βυφφαλο�σ βαχκ. Τηισ ισ βεχαυσε τηε εγρετ 

(1) λοϖεσ το σινγ ωηιλε σιττινγ ον τηε βυφφαλο�σ βαχκ 

(2) ρεστσ αφτερ φλψινγ φορ α ωηιλε 

(3) φεεδσ ον παρασιτεσ ον τηε βυφφαλο�σ βαχκ 

(4) φεεδσ ον ινσεχτσ πρεσεντ ιν τηε γρασσ 
76. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ νοτ αν οβϕεχτιϖε οφ τεαχηινγ ΕςΣ  ατ τηε πριmαρψ λεϖελ ? 

(1) Αρουσε χυριοσιτψ αβουτ τηε νατυραλ ανδ σοχιαλ ενϖιρονmεντ  

(2) Ενγαγε ιν εξπλορατορψ ανδ ηανδσ−ον αχτιϖιτιεσ τηατ λεαδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ χογνιτιϖε ανδ 
πσψχηοmοτορ σκιλλσ 

(3) Το λοαδ λεαρνερσ ωιτη τερmσ ανδ δεφινιτιονσ φορ ασσεσσmεντ 

(4) Το ιντερναλισε τηε ϖαλυεσ οφ χονχερν φορ λιφε ανδ ενϖιρονmεντ 

 
77. Τηε ιδεα οφ σηοωινγ α σαmπλε οφ α ραιλωαψ τιχκετ ιν τηε ΕςΣ τεξτβοοκ ισ το 

(1) γιϖε τηε στυδεντσ αν ιδεα οφ τηε ραιλ φαρε 

(2) προϖιδε τηεm τηε κνοωλεδγε οφ ϖαριουσ αββρεϖιατιονσ υσεδ ιν τηε τιχκετ 

(3) ενηανχε τηε σκιλλσ οφ στυδεντσ το αρριϖε ατ χονχλυσιονσ 

(4) γιϖε τηεm αν οππορτυνιτψ το ιντεραχτ ωιτη ρεαλ ινφορmατιον ανδ δεϖελοπ τηε σκιλλ οφ οβσερϖατιον 

( 25 ) 
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78. Τηε χονχεπτ οφ �σεεδ γερmινατιον� χαν βε ταυγητ βεστ βψ 

(1) ηοωινγ γερmινατεδ σεεδσ το τηε χλασσ ανδ εξπλαινινγ τηε προχεσσ οφ γερmινατιον 

(2) πρεσεντινγ τηε γερmινατιον σταγεσ τηρουγη δραωινγσ ον τηε βοαρδ 

(3) ασκινγ τηε στυδεντσ το περφορm αν αχτιϖιτψ το σοω σεεδσ, οβσερϖε διφφερεντ σταγεσ ανδ δραω 
τηεm 

(4) σηοωινγ πηοτογραπησ οφ σεεδ γερmινατιον 

 

 

 
79. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ αν οβϕεχτιϖε οφ ινχλυδινγ ριδδλεσ ανδ πυζζλεσ ιν τηε ΕςΣ τεξτβοοκ ? 

(1) Το δεϖελοπ χριτιχαλ τηινκινγ αβιλιτψ ιν στυδεντσ 

(2) Το δεϖελοπ ρεασονινγ αβιλιτψ ιν στυδεντσ 

(3) Το χονφυσε τηε mινδ οφ τηε στυδεντσ ανδ λετ τηεm ενϕοψ τηε χονφυσιον 

(4) Το δεϖελοπ χυριοσιτψ ανδ αβιλιτψ το τηινκ χρεατιϖελψ 

 

 

 

 
80. Ασ αν ΕςΣ τεαχηερ, ψου πλαν το τακε τηε στυδεντσ το τηε ζοο. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ αχτιϖιτιεσ ωουλδ 

ψου νοτ αλλοω τηε στυδεντσ το υνδερτακε ? 

(1) Χολλεχτ πηοτογραπησ οφ τηε ανιmαλσ τηεψ εξπεχτ το σεε ατ τηε ζοο 

(2) Τακε τηειρ δραωινγ βοοκσ αλονγ ωιτη τηεm το δραω ωηατ τηεψ σεε ατ τηε ζοο 

(3) Τακε αλονγ λοτσ οφ εαταβλεσ φορ τηε ανιmαλσ ατ τηε ζοο 

(4) Τρψ το φινδ ουτ τηε φοοδ τακεν υπ βψ διφφερεντ ανιmαλσ ατ τηε ζοο 
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81. Ατ τηε πριmαρψ σταγε, ασσεσσmεντσ σηουλδ χονσιστ οφ 

(1) χοντινυουσ ανδ υνστρυχτυρεδ τεαχηερ οβσερϖατιονσ το βε σηαρεδ ωιτη λεαρνερσ ανδ παρεντσ 

(2) φορmαλ τεστσ ανδ γαmεσ δονε εϖερψ ωεεκ ανδ ρεχορδεδ ιν τηε Ρεπορτ Χαρδ 

(3) ηαλφ−ψεαρλψ ανδ αννυαλ εξαmινατιονσ ατ τηε ενδ οφ τηε ψεαρ 

(4) ηοmε ασσιγνmεντσ ανδ χλασσ ασσιγνmεντσ εϖερψ ωεεκ το ρατε ψουνγ λεαρνερσ υνδερ τηε 
χατεγοριεσ οφ πασσ ορ φαιλ 

 

 
82. Σιmπλε εξπεριmεντσ ανδ δεmονστρατιονσ χαν βε περφορmεδ ιν τηε ΕςΣ χλασσ 

(1) το εναβλε χηιλδρεν το λεαρν ον τηειρ οων ανδ σηαρπεν τηειρ οβσερϖατιον σκιλλσ 

(2) το φολλοω ωηατ ισ βεινγ δονε ιν τηε σενιορ χλασσεσ 

(3) το δισχυσσ ιδεασ, ρεχορδ ανδ αναλψσε οβσερϖατιονσ ον τηε βασισ οφ θυεστιονσ ραισεδ βψ στυδεντσ 

(4) το χοντρολ τηε στυδεντσ το ενσυρε δισχιπλινε ιν τηε χλασσ 

 

 
83. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ αβουτ ασσιγνmεντσ ισ χορρεχτ ? 

(1) Ασσιγνmεντσ νεεδ το βε γιϖεν ασ χλασσωορκ φολλοωεδ βψ ηοmεωορκ εϖερψ δαψ το προϖιδε ϖαριετψ 
ανδ πραχτιχε 

(2) Ασσιγνmεντσ σηουλδ βε τηε ονλψ mετηοδ οφ ασσεσσmεντ 

(3) Ασσιγνmεντσ προϖιδε λεαρνερσ αν οππορτυνιτψ το σεαρχη φορ ινφορmατιον, χονστρυχτ τηειρ οων 
ιδεασ ανδ αρτιχυλατε τηεm 

(4) Ασσιγνmεντσ χαν βε δονε βψ παρεντσ, βροτηερσ ορ σιστερσ δεπενδινγ ον τηε ταλεντ τηατ τηεψ 
ποσσεσσ 
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84. Τηε σκιλλσ ρεθυιρεδ το ρεαδ α mαπ ινχλυδε 

(1) εξχελλεντ δραωινγ ανδ παιντινγ σκιλλσ 

(2) αβιλιτψ το υσε χαλχυλατιονσ ανδ σκετχη ποσιτιονσ ον α γλοβε 

(3) εξχελλεντ χοmmυνιχατιον σκιλλσ το δραω ουτ τηε εξπρεσσιϖε αβιλιτψ 

(4) αβιλιτψ το υνδερστανδ ρελατιϖε ποσιτιον οφ πλαχεσ, διστανχεσ ανδ διρεχτιονσ 

 

 
85. Τηε υσε οφ ποεmσ ανδ στορψ τελλινγ το εξπλαιν χονχεπτσ ιν αν ΕςΣ χλασσ ηελπσ το 

(1) mακε τηε λεσσον ενϕοψαβλε ανδ ιντερεστινγ 

(2) προmοτε τηε αβιλιτψ το ιmαγινε ανδ εξπλορε τηε νατυρε οφ τηε ωορλδ ατ τηε λοχαλ ανδ γλοβαλ λεϖελ 

(3) τακε χαρε οφ τηε λανγυαγε ανδ χυλτυραλ διϖερσιτψ αmονγ λεαρνερσ 

(4) χηαννελιζε τηε ενεργιεσ οφ τηε στυδεντσ ιν τηε ριγητ διρεχτιον 

 

 
86. Το mακε χηιλδρεν αωαρε οφ διφφερεντ κινδσ οφ φυελ, α τεαχηερ χαν 

(1) σηοω πιχτυρεσ οφ φυελσ ον α χηαρτ 

(2) ασκ χηιλδρεν το λιστ διφφερεντ φυελσ 

(3) σηοω σοmε σαmπλεσ οφ φυελσ ιν τηε χλασσ 

(4) δισχυσσ ωιτη χηιλδρεν αβουτ ποσσιβλε κινδσ οφ φυελ τηατ χαν βε υσεδ φορ χοοκινγ, αλονγ ωιτη α 
σηορτ φιλm 

 

 
87. Γιϖινγ ιmπορτανχε το ινδιϖιδυαλ εξπεριενχεσ οφ χηιλδρεν ιν αν ΕςΣ χλασσ ωιλλ βενεφιτ τηε τεαχηερ 

(1) το κνοω τηε υνιθυε εξπεριενχεσ οφ χηιλδρεν 

(2) το ηελπ ανδ ιmπροϖε τηε λανγυαγε ανδ χοmmυνιχατιον σκιλλσ οφ τηε χηιλδρεν 

(3) το χοννεχτ τηε συβϕεχτ το τηε λεαρνερσ� εξπεριεντιαλ ωορλδ ανδ προmοτε ρεφλεχτιον ανδ λεαρνινγ 

(4) το σαϖε ηερ ενεργψ ασ χηιλδρεν ενϕοψ ταλκινγ 

( 28 ) 
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88. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ρεπρεσεντσ ονε οφ τηε οβϕεχτιϖεσ οφ τεαχηινγ  ΕςΣ  ατ  Πριmαρψ Σχηοολ ? 

(1) Το mακε λεαρνερσ αωαρε οφ τεχηνιχαλ τερmσ ανδ δεφινιτιονσ 

(2) Το ασσεσσ τεχηνιχαλ τερmσ ρελατεδ το ΕςΣ 

(3) Το ινφορm τηε λεαρνερσ αβουτ τηε βοοκσ τηεψ σηουλδ ρεαδ το εξπανδ τηειρ κνοωλεδγε 

(4) Το χοννεχτ τηε εξπεριενχεσ οφ τηε λεαρνερσ ιν σχηοολ ωιτη τηε ουτσιδε ωορλδ 

 

 
89. Α σχηοολ πλαννεδ αν εδυχατιοναλ τριπ φορ Χλασσ−ς στυδεντσ το Ραϕαστηαν. Wηατ ωουλδ βε ψουρ 

εξπεχτατιον φροm τηε χηιλδρεν δυρινγ τηε ϖισιτ ? 

(1) Τηεψ σηουλδ ενϕοψ τηεmσελϖεσ 

(2) Τηεψ σηουλδ οβσερϖε κεενλψ, mακε νοτεσ ανδ σηαρε τηειρ οβσερϖατιονσ ωιτη οτηερ στυδεντσ ανδ 
τηε τεαχηερ 

(3) Τηεψ σηουλδ νοτε δοων τηειρ θυεστιονσ, ιφ ανψ, ανδ ασκ τηε παρεντσ αφτερ ρεαχηινγ ηοmε 

(4) Τηεψ σηουλδ οβσερϖε εϖερψτηινγ ωιτηουτ ασκινγ θυεστιονσ αβουτ ιτ 

 

 

 
90. Αφτερ τηε λυνχη βρεακ, ωηιλε τεαχηινγ ΕςΣ, ψου φινδ τηατ στυδεντσ αρε νοτ τακινγ ιντερεστ ιν τηε 

λεσσον. Wηατ ωουλδ ψου δο ? 

(1) Υσε αυδιο−ϖισυαλ αιδσ βασεδ ον mυλτιπλε ιντελλιγενχεσ το mακε τηε λεσσον ιντερεστινγ 

(2) Χηανγε τηε τοπιχ ιmmεδιατελψ 

(3) Τακε τηε χηιλδρεν ουτ το πλαψ ιν τηε γρουνδ 

(4) Ασκ τηεm το πυτ τηειρ ηεαδσ δοων ον τηε δεσκ ανδ ρελαξ 

 

( 29 ) 



w
w
w
.c
a
re
e
ri
n
d
ia
.c
o
m

Α  

 

 

Directions : Read the passage given below and answer the 

questions that follow (Q. No. 91 to 99) by selecting the most 

appropriate option. 

1 Μαξ Wεβερ λαιδ τηε φουνδατιον φορ mψ 
βελιεφ τηατ δεχεντ ανδ ηαρδ−ωορκινγ 
πεοπλε ωιτη ηιγη ασπιρατιονσ mακε 
γρεατ νατιονσ, νο mαττερ ωηατ τηε οδδσ 
αρε. Τηισ ωασ τηε φιρστ πιεχε οφ τηε 
δεϖελοπmεντ πυζζλε φορ mε. Μαηατmα 
Γανδηι οπενεδ mψ εψεσ το τηε 
ιmπορτανχε οφ γοοδ λεαδερσηιπ ιν ραισινγ 
τηε ασπιρατιονσ οφ πεοπλε, mακινγ τηεm 
αχχεπτ σαχριφιχεσ το αχηιεϖε α γρανδ 
ϖισιον, ανδ mοστ ιmπορταντλψ, ιν 
χονϖερτινγ τηατ ϖισιον ιντο ρεαλιτψ. Ηε 
υνλεασηεδ τηε mοστ ποωερφυλ 
ινστρυmεντ φορ γαινινγ τρυστ � 
λεαδερσηιπ βψ εξαmπλε. Ηε ατε, δρεσσεδ, 
τραϖελλεδ ανδ λιϖεδ λικε τηε ποορ. 
Wαλκινγ τηε ταλκ ωασ εξτρεmελψ 
ιmπορταντ το τηε Μαηατmα ωηο 
υνδερστοοδ τηε πυλσε οφ ουρ πεοπλε λικε 
νο οτηερ Ινδιαν λεαδερ. Τηε βιγγεστ 
λεσσον φορ mε φροm Γανδηι�σ βοοκ ανδ 
λιφε ισ τηε ιmπορτανχε οφ λεαδινγ βψ 
εξαmπλε. Ι ρεαλιζεδ φαιρλψ εαρλψ τηατ τηισ 
ωασ τηε σεχονδ πιεχε οφ τηε δεϖελοπmεντ 
πυζζλε. 

2 Φραντζ Φανον�σ βοοκ ον τηε χολονιζερ 
mινδσετ οφ ελιτεσ ιν α ποστ−χολονιαλ 
σοχιετψ οπενεδ mψ εψεσ το τηε ρολε οφ τηε 
βυρεαυχραχψ ανδ τηε ελιτε ιν 
δεχελερατινγ τηε προγρεσσ οφ τηε ποορ 
ανδ τηε δισενφρανχηισεδ. Τηε χολονιαλ 
mινδσετ οφ τηε �δαρκ ελιτε ιν ωηιτε 
mασκσ� ιν α ποστ−χολονιαλ σοχιετψ � τηε 
mινδσετ τηατ τηε ρυλεδ ανδ τηε ρυλερσ 
ηαϖε διφφερεντ σετσ οφ ριγητσ ανδ 
ρεσπονσιβιλιτιεσ ωιτη α ηυγε ασψmmετρψ 
ιν φαϖουρ οφ τηε ρυλερσ � ωασ ινδεεδ τηε 
τηιρδ πιεχε οφ τηε δεϖελοπmεντ πυζζλε. Ι 
σεε τηισ αττιτυδε οφ τηε Ινδιαν ελιτε 
εϖερψ δαψ ιν ηοω τηεψ σενδ τηειρ 
χηιλδρεν το Ενγλιση mεδιυm σχηοολσ 
ωηιλε φορχινγ τηε χηιλδρεν οφ τηε ποορ 
ιντο ϖερναχυλαρ σχηοολσ, εξτολ τηε 
ϖιρτυεσ οφ ποϖερτψ ωηιλε λιϖινγ ιν 
λυξυρψ, ανδ γλοριφψ τηε ρυραλ λιφε ωηιλε 
τηεψ σιτ χοmφορταβλψ ιν χιτιεσ. 

Σουρχε : �Α Βεττερ Ινδια, Α Βεττερ Wορλδ� � 
Ν.Ρ. Ναραψανα Μυρτηψ (Αδαπτεδ) 

91. Τηε mαιν πυρποσε οφ τηε αυτηορ ιν τηε αβοϖε 
πασσαγε ισ το 

(1) δισχυσσ τηε διφφερεντ ωριτερσ ηε ηασ ρεαδ 

(2) αργυε ωηψ Ινδια σηουλδ νοτ βε 
χονσιδερεδ α δεϖελοπεδ χουντρψ 

(3) δελινεατε τηε λεσσονσ ηε ηασ λεαρντ φορ 
τηε δεϖελοπmεντ οφ α νατιον 

(4) πριοριτισε γοαλσ φορ ονλψ εχονοmιχ 
δεϖελοπmεντ οφ Ινδια 

 
 
92. Τηε φιρστ πιεχε οφ τηε δεϖελοπmεντ πυζζλε, 

αχχορδινγ το τηε αυτηορ, ισ 

(1) χρεατινγ α τεαm οφ ινδυστριουσ πεοπλε φορ 
α νατιοναλ χαυσε 

(2) τηε ιmπορτανχε οφ δεχεντ, ινσπιρεδ ανδ 
ινδυστριουσ πεοπλε φορ α νατιον�σ 
δεϖελοπmεντ 

(3) ιmβυινγ τηε χιτιζενσ οφ τηε χουντρψ ωιτη 
δεχενχψ ανδ ασπιρατιονσ 

(4) τηε νεεδ φορ mακινγ πεοπλε υνδερστανδ 
τηε ιmπορτανχε οφ λεαδινγ αν ιδεαλιστιχ 
ανδ σιmπλε λιφε 

 
 
93. Μαηατmα Γανδηι προϖεδ τηατ ονλψ λεαδερσηιπ 

βψ εξαmπλε χαν 

(1) mοβιλισε τηε πεοπλε οφ α χουντρψ αγαινστ 
χολονιαλ ρυλε 

(2) φυλλψ ανδ προπερλψ υνδερστανδ τηε πυλσε 
οφ τηε πεοπλε οφ α χουντρψ 

(3) γαιν τηε τρυστ οφ τηε πεοπλε σο τηατ τηεψ 
αρε ωιλλινγ το mακε σαχριφιχεσ φορ α 
λαργερ χαυσε 

(4) ινσπιρε πεοπλε το εατ, δρεσσ, τραϖελ ανδ 
λιϖε λικε τηε ποορ 

( 30 ) 
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94. Τηε εξπρεσσιον �ωαλκινγ τηε ταλκ� mεανσ 

(1) αδδρεσσινγ πυβλιχ γατηερινγσ ιν αν 
ελεχτιον χαmπαιγν 

(2) ταλκινγ το τηε χοmmον πεοπλε βψ 
mινγλινγ ωιτη τηεm 

(3) βεινγ διπλοmατιχ ιν ονε�σ βεηαϖιουρ ανδ 
ωορδσ 

(4) πραχτισινγ ωηατ ονε πρεαχηεσ 

 
95. Τηε χολονιαλ mινδσετ οφ �δαρκ ελιτε ιν ωηιτε 

mασκσ� ωιτη ρεφερενχε το τηε πασσαγε ισ 

(1) δισχριmινατινγ πεοπλε ον τηε βασισ οφ τηε 
χολουρ οφ τηειρ σκιν 

(2) αν ασσυmπτιον τηατ τηε αδmινιστρατορσ 
ανδ πολιτιχιανσ ηαϖε mορε ριγητσ ανδ 
πριϖιλεγεσ τηαν τηε χοmmον πεοπλε 

(3) λοοκινγ δοων υπον τηε ποορ ανδ τηε 
δισενφρανχηισεδ 

(4) τηε βυρεαυχρατιχ πραχτιχε οφ αχχορδινγ 
τοπmοστ πριοριτψ το χονφιδεντιαλιτψ ιν 
οφφιχιαλ δεαλινγσ 

 
96. Εξτολλινγ �τηε ϖιρτυεσ οφ ποϖερτψ ωηιλε λιϖινγ 

ιν λυξυρψ� ισ αν ινστανχε οφ 

(1) τηε ηψποχρισψ οφ τηε πεοπλε οφ ουρ 
χουντρψ 

(2) πραχτισινγ ωηατ ψου πρεαχη 

(3) τηε ιδεαλ οφ α γοοδ γοϖερνmεντ 

(4) τηε νεεδ το mακε πεοπλε αδοπτ α σιmπλε 
λιφε 

 
97. �Ι ρεαλιζεδ φαιρλψ εαρλψ τηατ τηισ ωασ τηε σεχονδ 

πιεχε οφ τηε δεϖελοπmεντ πυζζλε.� 
 

Τηε υνδερλινεδ παρτ οφ τηισ σεντενχε ισ α/αν 

(1) Αδϕεχτιϖε χλαυσε 

(2) Αδϖερβιαλ πηρασε 

(3) Νουν χλαυσε 

(4) ςερβ χλαυσε 

98. Πιχκ ουτ α ωορδ ορ πηρασε φροm τηε σεχονδ 
παραγραπη οφ τηε πασσαγε τηατ mεανσ τηε 
σαmε ασ �το mακε (σοmετηινγ) γο σλοωερ�. 

(1) δισενφρανχηισεδ 

(2) δαρκ ελιτε 

(3) δεχελερατινγ 

(4) ϖερναχυλαρ 

 

 
99. �Dεϖελοπmεντ� ισ α νουν ωιτη �−mεντ� ασ α 

συφφιξ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ωιλλ βεχοmε α 
νουν ιφ ωε αδδ τηε συφφιξ �−mεντ� το ιτ ? 

(1) Εξτορτ 

(2) Εντερ 

(3) Ενχηαντ 

(4) Ενδυρε 

 
Dιρεχτιονσ : Ρεαδ τηε ποεm γιϖεν βελοω ανδ ανσωερ 

τηε θυεστιονσ τηατ φολλοω (Θ. Νο. 100 το 105) 
βψ σελεχτινγ τηε mοστ αππροπριατε οπτιον. 

 

 
Ηερε λιεσ α ποορ ωοmαν ωηο ωασ αλωαψσ τιρεδ, 
Σηε λιϖεδ ιν α ηουσε ωηερε ηελπ ωασν�τ ηιρεδ: 
Ηερ λαστ ωορδσ ον εαρτη ωερε: �Dεαρ φριενδσ,  

Ι αm γοινγ 
Το ωηερε τηερε�σ νο χοοκινγ, ορ ωασηινγ, ορ σεωινγ, 
Φορ εϖερψτηινγ τηερε ισ εξαχτ το mψ ωισηεσ, 
Φορ ωηερε τηεψ δον�τ εατ τηερε�σ νο ωασηινγ  

οφ δισηεσ. 
Ι�λλ βε ωηερε λουδ αντηεmσ ωιλλ αλωαψσ βε ρινγινγ, 
Βυτ ηαϖινγ νο ϖοιχε Ι�λλ βε θυιτ οφ τηε σινγινγ. 
Dον�τ mουρν φορ mε νοω, δον�τ mουρν φορ mε νεϖερ, 
Ι αm γοινγ το δο νοτηινγ φορ εϖερ ανδ εϖερ.� 

Ανονψmουσ 

 
100. Τηε ωοmαν δεσχριβεδ ιν τηε ποεm 

(1) ωασ ϖερψ βυσψ δοινγ χηορεσ 

(2) ωασ νο mορε 

(3) λιϖεδ ιν ηερ οων ηουσε 

(4) ωορκεδ ιν τηε ηουσε οφ α ριχη mαν 
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101. Τηε ωοmαν ωασ αλωαψσ τιρεδ βεχαυσε 

(1) σηε ωασ πηψσιχαλλψ ϖερψ ωεακ 

(2) σηε ωασ συφφερινγ φροm α σεριουσ αιλmεντ 

(3) σηε διδ αλλ τηε ηουσεηολδ ωορκ ωιτηουτ 
ανψ ηελπ 

(4) σηε ηαδ ηαρδλψ ανψτηινγ το εατ 

 

 
 
102. Τηε ωοmαν ωαντεδ το γο το α πλαχε ωηερε 

(1) πεοπλε διδν�τ σινγ ορ δανχε 

(2) πεοπλε διδν�τ χοοκ, ωαση ορ σεω 

(3) πεοπλε ωουλδ τακε γοοδ χαρε οφ ηερ 

(4) πεοπλε ωουλδ σινχερελψ mουρν φορ ηερ 

 

 
 
103. Τηε ωοmαν�σ αχχουντ ιν τηε ποεm σηοωσ 

(1) ηοω οϖερωορκεδ α ηουσεωιφε ισ 

(2) τηατ τηερε ισ νο ωορκ ιν ηεαϖεν 

(3) ηοω α ωοmαν χαν εσχαπε φροm ωορκ 

(4) ηοω ωε σηουλδ ηελπ εαχη οτηερ 

 

 
 
104. �Φορ εϖερψτηινγ τηερε ισ εξαχτ το mψ ωισηεσ,� 

Ιν τηισ λινε, τηε ωορδ �εξαχτ� χαν βε 
ιντερπρετεδ το mεαν 

(1) χοντραρψ 

(2) χοντριβυτινγ 

(3) αχχορδινγ 

(4) λεαδινγ 

 

 
 
105. Τηε ρηψmε παττερν ιν τηε ποεm ισ 

(1) αβ, αβ, αβ, αβ, αβ 

(2) αα, αβ, χδ, χδ, εε 

(3) αα, ββ, χχ, δδ, εε 

(4) αα, αβ, βχ, χδ, δε 

 Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βψ 
σελεχτινγ τηε . 

 
 
106. Ρια ισ υναβλε το προνουνχε τηε ωορδσ �σmιλε� 

ανδ �σχηοολ� χλεαρλψ. Ασ ηερ τεαχηερ, ωηατ ωιλλ 
ψου δο ? 

(1) Μακε Ρια ρεπεατ τηε �ωορδσ� mανψ τιmεσ 

(2) Μακε Ρια υνδερστανδ τηε mεανινγ ανδ 
σουνδ παττερν ανδ γετ τηε χλασσ ασ α 
ωηολε το λιστεν το τηεσε ωορδσ τηρουγη 
αν αυδιο−ϖισυαλ mεδιυm 

(3) Ηυmιλιατε Ρια βψ ισολατινγ ηερ ανδ 
ασκινγ ηερ το ρεπεατ τηε ωορδσ 

(4) Ασκινγ τηε εντιρε χλασσ το ρεπεατ τηε 
ωορδσ ανδ αππρεχιατινγ Ρια ωηεν σηε 
ρεπεατσ τηεm χορρεχτλψ 

 

 
 
107. Λαλιτα, α τεαχηερ οφ ψουνγ λεαρνερσ, προϖιδεσ 

τηεm ωιτη οππορτυνιτιεσ το πλαψ ωιτη χλαψ, 
ωατερ ανδ σανδ σο ασ το 

(1) βυιλδ φινε mοτορ σκιλλσ, εσπεχιαλλψ οφ τηε 
φινγερσ ανδ τηυmβ 

(2) ενχουραγε πλαψ ωιτη νο οτηερ οβϕεχτιϖε 

(3) πλεασε τηεm ανδ mακε τηεm ηαππψ 

(4) διρτψ τηειρ ηανδσ σο τηατ τηεψ mαψ λεαρν 
το ωαση τηεm 

 

 
 
108. Τηε σποκεν σκιλλσ ιν α λανγυαγε τεαχηινγ 

χλασσροοm χαν βε δεϖελοπεδ τηρουγη 

(1) ενγαγινγ ιν σmαλλ ταλκ ασ χονφιδεντ 
αγρεσσιϖε λεαρνερσ 

(2) εmοτιοναλλψ χοννεχτινγ ωιτη λεαρνερσ 

(3) εναβλινγ αχτιϖιτιεσ ωιτη α φοχυσ ον 
χονϖερσατιον σκιλλσ λεαδινγ το 
χοmmυνιχατιϖε χοmπετενχε 

(4) γρουπ αχτιϖιτιεσ ωηερε λεαρνερσ χαν ταλκ 
ιν ωηιχηεϖερ λανγυαγε τηεψ ωουλδ λικε 
το 
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109. Ριτυ οφτεν mακεσ ερρορσ ιν Συβϕεχτ−ςερβ 
χονχορδ. Τηε τεαχηερ χαν ηελπ ηερ βψ 

(1) τακινγ υπ mανψ εξαmπλεσ φορ τηε εντιρε 
χλασσ ανδ παψινγ σπεχιαλ αττεντιον το 
Ριτυ 

(2) εξπλαινινγ το ηερ τηε ρυλεσ οφ γραmmαρ 

(3) ασκινγ Ριτυ το λεαρν τηε ρυλεσ ανδ 
σχολδινγ ηερ 

(4) ασκινγ Ριτυ το ωριτε τηε ρυλεσ τεν τιmεσ 
ιν ηερ νοτεβοοκ 

 
 
 
110. Ηοω ωιλλ α τεαχηερ βεστ τεαχη �ωριτινγ� σκιλλσ 

το α χλασσ ? 

(1) Βψ βραινστορmινγ ιδεασ ανδ ασκινγ 
στυδεντσ το ωριτε ιν τηειρ οων ωορδσ 

(2) Βψ ασκινγ στυδεντσ το ωριτε νεατλψ 

(3) Τηρουγη διχτατιον 

(4) Βψ ασκινγ στυδεντσ το λεαρν αρτιχλεσ ανδ 
ρεωριτε τηεm 

 
 
 
111. Ιν α διϖερσε χλασσροοm, λεαρνερσ φινδ ιτ 

διφφιχυλτ το σπεακ ανδ ωριτε γοοδ Ενγλιση ανδ 
οφτεν λαπσε ιντο τηειρ mοτηερ−τονγυε βεχαυσε 

(1) τηεψ αρε νοτ mοτιϖατεδ το λεαρν 

(2) τηεψ λαχκ ενουγη χοmπετενχε ανδ τηε 
στρυχτυρεσ οφ τηε τωο λανγυαγεσ αρε 
διφφερεντ 

(3) τηεψ δο νοτ ηαϖε τηε αβιλιτψ το λεαρν 
Ενγλιση 

(4) τηεψ αρε σλοω λεαρνερσ 

112. Ρεαδ τηε τωο σεντενχεσ γιϖεν βελοω : 

 Τηε λιζαρδ ατε τηε φλψ. 

 Τηε φλψ ατε τηε λιζαρδ. 

Α τεαχηερ χαν υσε τηισ εξαmπλε  το εξπλαιν 
τηατ 

 

(1) τηερε ισ νο διφφερενχε ιν τηε τωο 
σεντενχεσ βεχαυσε βοτη ηαϖε τηε σαmε 
ωορδσ 

(2) ωηεν συβϕεχτ ανδ οβϕεχτ χηανγε 
ποσιτιονσ, τηε mεανινγ οφ τηε σεντενχε 
χηανγεσ 

(3) τηεψ αρε εξαmπλεσ οφ ρεπορτεδ σπεεχη 

(4) τηεψ αρε α χολλεχτιον οφ ωορδσ 
 
 
113. Μαρψ, α ψουνγ τεαχηερ, βελιεϖεσ ιν 

περσοναλισεδ λεαρνινγ βεχαυσε σηε τηινκσ τηατ 

(1) εϖερψ περσον mυστ βε εξποσεδ το 
λεαρνινγ 

(2) εϖερψ λεαρνερ ισ υνιθυε ανδ νεεδσ το βε 
γιϖεν α χηανχε το δεϖελοπ το τηε βεστ οφ 
τηειρ αβιλιτψ 

(3) αλλ λεαρνερσ mυστ λεαρν ον τηειρ οων 

(4) χηιλδρεν mυστ ενϕοψ τηειρ λεαρνινγ 

 
 
114. Γραmmαρ σηουλδ βε ταυγητ βψ  

(1) ασκινγ στυδεντσ το λεαρν ρυλεσ 

(2) mακινγ λεαρνερσ δο ωριττεν ασσιγνmεντσ 

(3) γιϖινγ χλεαρ εξπλανατιονσ 

(4) εναβλινγ πραχτιχε ιν χοντεξτ 
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115. Α χηιλδ στυδψινγ ιν Χλασσ−ΙΙΙ σαψσ : ��Ι δρανκεδ 
τηε ωατερ.�� Ιτ ινδιχατεσ τηατ τηε χηιλδ 

(1) ηασ νοτ λεαρντ γραmmαρ ρυλεσ προπερλψ 

(2) σηουλδ mεmορισε τηε χορρεχτ σεντενχε  

(3) ηασ οϖεργενεραλιζεδ τηε ρυλε φορ mακινγ 
παστ τενσε ϖερβσ, σηοωινγ τηατ λεαρνινγ 
ισ τακινγ πλαχε  

(4) ισ χαρελεσσ ανδ νεεδσ το βε τολδ τηατ σηε 
σηουλδ βε χονσχιουσ οφ συχη ερρορσ 

 
 
 
116. Χηιλδρεν ωηο αρε διφφερεντλψ αβλεδ ϕοιν α νεω 

σχηοολ. Τεαχηερσ γιϖε διφφερεντ ρεαχτιονσ. 
Wηιχη ονε ρεφλεχτσ τηε χονχεπτ οφ ινχλυσιϖε 
εδυχατιον ? 

(1) ��Οη ! Ηοω χαν Ι τεαχη χηιλδρεν ωηο 
χαννοτ εϖεν ρεαδ ?�� 

(2) ��Ι�m ωορριεδ τηατ mψ χλασσ mαψ νοτ 
αχχεπτ τηεσε χηιλδρεν ανδ σοmε οφ τηε 
mισχηιεϖουσ χηιλδρεν mαψ εϖεν ηαρm 
τηε ποορ κιδσ.�� 

(3) ��Γοοδ, ιτ ωιλλ προϖιδε α γοοδ οππορτυνιτψ 
φορ τηε χηιλδρεν το λεαρν το ηελπ εαχη 
οτηερ ανδ βε συππορτιϖε.�� 

(4) ��Συχη χηιλδρεν σηουλδ γο το σπεχιαλ 
σχηοολσ ωηερε τηεψ ωιλλ λεαρν βεττερ.�� 

 
 
 
117. Λεενα υσεσ Βιγ Ρεαδινγ Βοοκσ ιν ηερ 

λανγυαγε χλασσεσ το 

(1) αλλοω στυδεντσ το ρεαδ ατ ηοmε 

(2) ενσυρε βοοκσ χαρρψ α λοτ οφ ινφορmατιον 

(3)  υσε τηεσε ιλλυστρατεδ χολουρφυλ βοοκσ φορ 
ρεαδινγ τογετηερ 

(4) υσε τηεm φορ βιγ στυδεντσ οφ διφφερεντ 
αγεσ 

118. Α τεαχηερ χαν χατερ το τηε λεαρνινγ στψλεσ οφ 
αλλ τηε χηιλδρεν βψ 

(1) τεαχηινγ εϖερψ λεσσον τηορουγηλψ ανδ 
ρεϖισινγ τηε λεσσονσ 

(2) τεστινγ τηε χηιλδρεν φρεθυεντλψ  

(3) αδϖισινγ τηε χηιλδρεν το ϕοιν 
δραωινγ/δανχε/mυσιχ χλασσεσ  

(4) εmπλοψινγ α ϖαριετψ οφ τεαχηινγ mετηοδσ 
ανδ mοδεσ οφ ασσεσσmεντ ωηιχη χατερ το 
διϖερσιτψ αmονγ λεαρνερσ 

 
 
 
119. Τηε Ριγητ οφ Χηιλδρεν το Φρεε ανδ 

Χοmπυλσορψ Εδυχατιον Αχτ, 2009 στιπυλατεσ 
τηατ λεαρνινγ σηουλδ βε 

(1) ρεστριχτεδ το χο−σχηολαστιχ συβϕεχτσ  

(2) χαρεφυλλψ mονιτορεδ βψ φρεθυεντ τεστινγ 

(3) τηρουγη αχτιϖιτιεσ ιν α χηιλδ−φριενδλψ 
mαννερ 

(4) συππορτεδ βψ εξτρα χοαχηινγ  
 
 
 
120. Ασ παρτ οφ α χλασσ προϕεχτ, α τεαχηερ πλαννεδ α 

σαλαδ φρυιτ χελεβρατιον δαψ ιν ωηιχη αλλ 
λεαρνερσ νεεδεδ το παρτιχιπατε. Τηε βοψσ 
προτεστεδ ασ τηεψ φελτ τηατ βοψσ δο νοτ χοοκ. 
Τηε τεαχηερ σηουλδ 

(1) ιγνορε συχη προτεστσ ανδ τελλ τηε βοψσ 
ωηατ σηε τηινκσ οφ τηειρ βιασ 

(2) χοmπλαιν το τηε ηεαδ οφ τηε σχηοολ 
σεεκινγ αχτιον αγαινστ τηε βοψσ 

(3) mακε αν αττεmπτ το χουνσελ τηε βοψσ, 
ιmπρεσσινγ υπον τηεm τηατ γενδερ 
στερεοτψπινγ ισ νοτ ηεαλτηψ 

(4) ρεσπεχτ τηε σεντιmεντσ οφ τηε βοψσ ανδ 
αλλοω τηεm νοτ το παρτιχιπατε ιν τηε 
χλασσ προϕεχτ 
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Dιρεχτιονσ : Ρεαδ τηε πασσαγε γιϖεν βελοω ανδ 
ανσωερ τηε θυεστιονσ τηατ φολλοω (Θ. Νο. 121 το 129) 
βψ σελεχτινγ τηε mοστ αππροπριατε οπτιον. 

1 Καρυνα ςερmα ισ βεωιλδερεδ. ��Ι δον�τ 
κνοω ηοω σηε διδ ιτ,�� σηε σαψσ αβουτ 
ηερ mοτηερ, Ρενυ Χηοπρα. Καρυνα�σ 
χηιλδηοοδ mεmοριεσ αρε οφ ηερ φατηερ 
λεαϖινγ λατε φορ οφφιχε σο τηατ, βψ τηεν, 
ηερ mοτηερ ωουλδ βε βαχκ φροm ωορκ. 
Οφ ηερ παρεντσ ωορκινγ ιν σψνχ το mακε 
συρε τηε κιδσ ωερε ωελλ τακεν χαρε οφ. Οφ 
ηερ mοτηερ ηανδλινγ κιτχηεν ανδ 
χλασσροοm ωιτη εασε. 

2 Wηεν ηερ οων δαυγητερ ωασ βορν, 
Καρυνα τοο ωαντεδ το δο τηε βαλανχινγ 
αχτ. Βυτ ιτ διδ νοτ τυρν ουτ το βε ασ εασψ 
ασ ιτ σεεmεδ. Φορ σταρτερσ, ηερ παρεντσ� 
ερα ωασ διφφερεντ φροm ηερσ. Ασ σηε ωασ 
λιϖινγ ωιτη ηερ ηυσβανδ ιν Ανδηερι, 
Μυmβαι, αωαψ φροm τηειρ φαmιλιεσ, 
ρεσυmινγ ωορκ ωουλδ ηαϖε mεαντ 
λεαϖινγ ηερ δαυγητερ ωιτη α mαιδ ωηιλε 
σηε ωασ αωαψ. Ηερ δαυγητερ�σ φορmατιϖε 
ψεαρσ ωουλδ βε σπεντ ωιτη αν ουτσιδερ, 
α τηουγητ τηατ διδ νοτ αππεαλ το 
Καρυνα. Σηε θυιτ ηερ τεαχηινγ ϕοβ ιν α 
σχηοολ. 

3 Φορ α ωοmαν ωηο ωασ ενχουραγεδ το βε 
ινδεπενδεντ τηρουγηουτ ηερ λιφε, τηε 
δεχισιον το θυιτ ανδ σταψ ατ ηοmε ωασ α 
διφφιχυλτ ονε. Ιρονιχαλλψ ιτ ωασ ηερ 
mοτηερ ωηο υργεδ ηερ το θυιτ τηε ϕοβ 
ανδ βεχοmε α φυλλ−τιmε mοτηερ. Φορ 
Καρυνα, βεινγ α ηουσεωιφε ισ ονε οφ τηε 
τουγηερ ϕοβσ σηε ηασ ηαδ. ��Ι ηαϖε νο 
τιmε φορ mψσελφ,�� σαψσ Καρυνα. ��Ι mακε 
συρε αλλ mψ περσοναλ ωορκ ισ δονε ωηεν 
Αϖνι ισ ασλεεπ. Εαρλιερ Ι ηαδ α σετ 
ρουτινε. Μψ ηυσβανδ ανδ Ι υσεδ το 
ωακε υπ ατ 6 α.m. Ι ωουλδ ρε−ηεατ τηε 
φοοδ τηε mαιδ ηαδ χοοκεδ τηε δαψ βεφορε 
ανδ παχκ ιτ φορ λυνχη. Τηεν ωε υσεδ το 
ηεαδ οφφ το ωορκ, ανδ ατ νιγητ, ωε ωουλδ 
γο ουτ. Ι ηαδ α λοτ οφ τιmε το mψσελφ ανδ 
φορ mψ ηυσβανδ τηεν,�� σαψσ Καρυνα. 

4 Τηε ρουτινε ισ θυιτε διφφερεντ νοω. 
Καρυνα ηασ τακεν το χοοκινγ. Σηε 
ωακεσ υπ θυιτε εαρλψ ανδ mακεσ συρε 
αλλ ηερ ωορκ ισ δονε βεφορε τηε βαβψ ισ 
υπ. Τηε ρεστ οφ τηε δαψ φλιεσ βψ, 
πανδερινγ το τωο−ψεαρ−ολδ Αϖνι�σ νεεδσ. 

Σουρχε : Τηε Wεεκ, Μαρχη 13, 2011 (Αδαπτεδ) 

121. Καρυνα ςερmα ισ βεωιλδερεδ ατ 

(1) τηε αmουντ οφ ωορκ τηατ σηε ηασ το δο 
αφτερ βεχοmινγ α mοτηερ 

(2) τηε λατε ηουρσ οφ ωορκ τηατ ηερ φατηερ 
φολλοωεδ 

(3) τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ βρινγινγ υπ α 
δαυγητερ ιν α βιγ χιτψ 

(4) ηερ mοτηερ�σ αβιλιτψ το χοmβινε ηερ 
χαρεερ ωιτη ηουσεηολδ ωορκ 

 

 
122. �... παρεντσ ωορκινγ ιν σψνχ� mεανσ 

(1) παρεντσ ποολινγ τηειρ ρεσουρχεσ τογετηερ 
το τακε χαρε οφ εξπενσεσ 

(2) ηυσβανδ ανδ ωιφε σινκινγ τηειρ 
διφφερενχεσ το πρεσερϖε δοmεστιχ 
ηαρmονψ 

(3) φατηερ εαρνινγ ανδ mοτηερ τακινγ χαρε 
οφ χηιλδρεν 

(4) παρεντσ ηαϖινγ σταγγερεδ οφφιχε ηουρσ 
ανδ σηαρινγ ηουσεηολδ ωορκ 

 

 
123. �... Καρυνα τοο ωαντεδ το δο τηε βαλανχινγ αχτ.� 

Ιν τηισ σεντενχε, τηε τερm �βαλανχινγ αχτ� 
ιmπλιεσ  

(1) σηαρινγ οφ ρεσπονσιβιλιτιεσ βψ βοτη 
ηυσβανδ ανδ ωιφε 

(2) α mοτηερ�σ αβιλιτψ το λοοκ αφτερ ηερ χηιλδ 
ωιτηουτ θυιττινγ ηερ ϕοβ 

(3) mαναγινγ τηε τιmε εφφιχιεντλψ σο τηατ 
παρεντσ χαν σπενδ θυαλιτψ τιmε ωιτη 
τηειρ χηιλδρεν 

(4) mακινγ αδϕυστmεντσ ιν ορδερ το βαλανχε 
ωορκ ανδ λεισυρε προπερλψ 

124. �Ασ σηε ωασ λιϖινγ ωιτη ηερ ηυσβανδ ιν 
Ανδηερι, Μυmβαι, αωαψ φροm τηειρ φαmιλιεσ 
............ . Ιν τηισ σεντενχε �τηειρ φαmιλιεσ� ρεφερσ 
το 

(1) Καρυνα�σ mοτηερ ανδ φατηερ�σ φαmιλιεσ 

(2) Καρυνα�σ ηυσβανδ�σ φαmιλψ 

(3) Φαmιλιεσ οφ φριενδσ ιν Ανδηερι, Μυmβαι 

(4) Καρυνα�σ παρεντσ ανδ ιν−λαωσ 
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125. Καρυνα�σ παρεντσ ανδ ηερ ηυσβανδ�σ παρεντσ 
προβαβλψ λιϖεδ  

(1) ιν Ανδηερι, Μυmβαι 

(2) ιν σοmε οτηερ χιτψ 

(3) ιν Μυmβαι βυτ νοτ ιν Ανδηερι 

(4) ωιτη Καρυνα ανδ ηερ ηυσβανδ 

 
126. Καρυνα δεχιδεδ το θυιτ ηερ ϕοβ βεχαυσε 

(1) σηε ωασ νοτ ιντερεστεδ ιν ηερ τεαχηινγ 
ϕοβ 

(2) σηε διδ νοτ ωαντ ηερ δαυγητερ το σπενδ 
ηερ εαρλψ ψεαρσ ωιτη α mαιδ 

(3) σηε ωαντεδ το ηαϖε mορε τιmε το ηερσελφ 
ανδ φορ ηερ ηυσβανδ 

(4) σηε ωαντεδ το παψ mορε αττεντιον το ηερ 
χοοκινγ 

127. Ιτ ωασ ιρονιχαλ τηατ Καρυνα�σ mοτηερ σηουλδ 
αδϖισε ηερ το θυιτ ηερ ϕοβ ανδ σταψ ατ ηοmε 
βεχαυσε 

(1) Καρυνα ηερσελφ ωασ κεεν ον θυιττινγ ηερ 
ϕοβ 

(2) Καρυνα�σ παρεντσ ηαδ ινσιστεδ τηατ 
ηουσεηολδ χηορεσ σηουλδ βε σηαρεδ 
βετωεεν ηυσβανδ ανδ ωιφε 

(3) Καρυνα�σ παρεντσ ηαδ αλωαψσ αδϖισεδ 
ηερ τηατ ηοmε ωασ mυχη mορε 
ιmπορταντ τηαν χαρεερ 

(4) Καρυνα�σ mοτηερ ηερσελφ ηαδ νοτ θυιτ 
ηερ ϕοβ το τακε χαρε οφ χηιλδρεν ασ σηε 
ενχουραγεδ ινδεπενδενχε οφ ωοmεν 

128. Αφτερ Καρυνα θυιτ ηερ ϕοβ 

(1) σηε ηαδ α λοτ οφ τιmε το ηερσελφ ανδ φορ 
ηερ ηυσβανδ 

(2) σηε οχχυπιεδ ηερσελφ ωιτη χοοκινγ το 
σπενδ ηερ τιmε υσεφυλλψ 

(3) σηε σεντ ηερ mαιδ αωαψ ασ σηε φελτ τηατ 
τηε mαιδ ωασ α βαδ ινφλυενχε ον Αϖνι 

(4) σηε ηαδ νο τιmε φορ ηερσελφ ασ Αϖνι 
νεεδεδ αλλ ηερ αττεντιον ανδ χαρε 

129. ��Ι ηαϖε νο τιmε φορ mψσελφ,�� σαψσ Καρυνα. Τηισ 
σεντενχε χαν βε ωριττεν ιν ρεπορτεδ σπεεχη ασ 

(1) Καρυνα σαψσ τηατ σηε ηαϖε νο τιmε φορ 
ηερσελφ 

(2) Καρυνα σαιδ τηατ σηε ηαδ νο τιmε φορ 
mψσελφ 

(3) Καρυνα σαιδ τηατ σηε ηαδ νο τιmε φορ 
ηερσελφ 

(4) Καρυνα σαψσ τηατ σηε ηαδ νο τιmε φορ 
ηερσελφ 

Dιρεχτιονσ : Ρεαδ τηε πασσαγε γιϖεν βελοω ανδ 
ανσωερ τηε θυεστιονσ τηατ φολλοω (Θ. Νο. 130 
το 135) βψ σελεχτινγ τηε mοστ αππροπριατε 
οπτιον. 

1 Τηισ ωασ ονε οφ τηε Ολδ Μαν�σ πετ 
σχηεmεσ; ανδ ονε αβουτ ωηιχη ηε ωουλδ 
βροοκ νο ιντερφερενχε. Εαχη χηιλδ ωουλδ 
ρεϖιεω τηε εϖεντσ οφ ηισ σχηοολ ωεεκ ιν 
ηισ οων ωορδσ, ιν ηισ οων ωαψ; ηε ωασ 
φρεε το χοmmεντ, το χριτιχιζε, το αγρεε ορ 
δισαγρεε, ωιτη ανψ περσον, συβϕεχτ ορ 
mετηοδ, ασ λονγ ασ ιτ ωασ ιν σοmε ωαψ 
ασσοχιατεδ ωιτη τηε σχηοολ. Νο ονε ανδ 
νοτηινγ ωασ σαχρεδ, φροm τηε 
Ηεαδmαστερ δοων, ανδ τηε χηιλδ, 
mορεοϖερ, ωασ σαφε φροm ανψ φορm οφ 
ρεπρισαλ. 

2 ��Λοοκ ατ ιτ τηισ ωαψ,�� Μρ. Φλοριαν ηαδ 
σαιδ. ��Ιτ ισ οφ αδϖανταγε το βοτη πυπιλ 
ανδ τεαχηερ. Ιφ α χηιλδ ωαντσ το ωριτε 
αβουτ σοmετηινγ ωηιχη mαττερσ το ηιm, 
ηε ωιλλ τακε σοmε παινσ το σετ ιτ δοων 
ασ χαρεφυλλψ ανδ ωιτη ασ mυχη δεταιλ ασ 
ποσσιβλε; τηατ mυστ ιν σοmε ωαψ 
ιmπροϖε ηισ ωριττεν Ενγλιση ιν τερmσ οφ 
σπελλινγ, χονστρυχτιον ανδ στψλε. Wεεκ 
βψ ωεεκ ωε αρε αβλε, τηρουγη ηισ 
ρεϖιεωσ, το φολλοω ανδ οβσερϖε ηισ 
προγρεσσ ιν συχη τηινγσ. Ασ φορ τηε 
τεαχηερσ, ωε σοον γετ α πρεττψ γοοδ ιδεα 
ωηατ τηε χηιλδρεν τηινκ οφ υσ ανδ 
ωηετηερ ορ νοτ ωε αρε γεττινγ χλοσε το 
τηεm. Ιτ mαψ σοmετιmεσ βε ρατηερ 
δεφλατινγ το δισχοϖερ τηατ α ωελλ−
πρεπαρεδ λεσσον διδ νοτ ρεαλλψ εξχιτε 
ϑοηννψ Σmιτη�σ ιντερεστ, βυτ, αφτερ αλλ, 
τηε λεσσον ωασ ιντενδεδ το βενεφιτ 
ϑοηννψ Σmιτη, νοτ ηισ τεαχηερ. 

130. Τηε σχηεmε, αχχορδινγ το τηε Ολδ Μαν, ωασ 
υσεφυλ βεχαυσε 

(1) ιτ ωασ mεαντ το ηυmιλιατε τηε τεαχηερ 

(2) ιτ ωασ mεαντ το γιϖε ποωερ το τηε 
τεαχηερ 

(3) ιτ ωασ εξχελλεντ φεεδβαχκ φορ τηε 
τεαχηερ, πρινχιπαλ ανδ σχηοολ 

(4) ηε ωασ σλιγητλψ εχχεντριχ 
131. �Πετ σχηεmεσ� ιν λινε 1 ρεφερσ το 

(1) α πετ ανιmαλ 

(2) α mετηοδ ηε ηασ αδϖοχατεδ 

(3) α στυδεντ ηε ισ φονδ οφ 

(4) α φορmυλα ηε ηαδ δισχοϖερεδ 
132. Τηε �Ολδ Μαν� ρεφερσ το 

(1) α τεαχηερ οφ τηε σχηοολ 

(2) τηε ηεαδmαστερ χαλλεδ Μρ. Φλοριαν 

(3) α παρεντ οφ τηε σχηοολ 

(4) α στυδεντ οφ τηε σχηοολ 

( 43 )
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133. Τηε αδϖανταγεσ οφ τηε σχηεmε ωερε mανψ. 
Πιχκ ουτ τηε δισαδϖανταγε φροm τηε λιστ γιϖεν 
βελοω. 

(1) Εφφεχτιϖε φεεδβαχκ 

(2) Ενηανχεδ ωριτινγ σκιλλσ 

(3) Σοmετιmεσ δεφλατινγ το τηε τεαχηερ�σ εγο 

(4) Dιαγνοστιχ ανδ ρεmεδιαλ φορ τηε στυδεντ 
ανδ τηε τεαχηερ 

134. �Σαχρεδ� ιν τηε χοντεξτ οφ τηε Ηεαδmαστερ 
mεανσ 

(1) τηατ ηε ωασ α ηολψ mαν 

(2) τηατ ηε ωασ τηε ποωερφυλ ηεαδ οφ τηε 
σχηοολ 

(3) τηατ εϖεν �ηε� ωασ νοτ αβοϖε τηε 
�σχηεmε� ηε αδϖοχατεδ φορ στυδεντσ 

(4) ηε βελιεϖεδ ιν τηε σαχρεδ νατυρε οφ αλλ 
λιφε 

135. �Βροοκ�  ασ  α  ϖερβ mεανσ  �το τολερατε� ιν παρα 
1. Ασ α νουν, ιτ mεανσ 

(1) Συφφερ 

(2) Στρεαm 

(3) Τολερανχε 

(4) Αλλοω 

 
 Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βψ 

σελεχτινγ τηε mοστ αππροπριατε οπτιον. 
 
136. Τηε Ριγητ οφ Χηιλδρεν το Φρεε ανδ 

Χοmπυλσορψ Εδυχατιον Αχτ, 2009 ηασ ινχλυδεδ 
�αλλ ρουνδ δεϖελοπmεντ οφ τηε χηιλδ� ασ ονε οφ 
τηε αιmσ οφ εδυχατιον βεχαυσε 

(1) εϖερψ χηιλδ γροωσ ραπιδλψ βετωεεν σιξ το 
φουρτεεν ψεαρσ 

(2) προπερ ηεαλτη χαρε ισ εσσεντιαλ 

(3) ιτ νυρτυρεσ τηε πηψσιχαλ, mενταλ ανδ 
εmοτιοναλ ασπεχτσ οφ τηε χηιλδ 

(4) ιτ ενσυρεσ τηατ εϖερψ χηιλδ ισ α παρτ οφ α 
ωορκφορχε 

137. Α τεξτβοοκ δεσχριβεσ α δοmεστιχ σχενε ωηιχη 
σηοωσ τηε φατηερ χοοκινγ ιν τηε κιτχηεν, τηε 
mοτηερ χοmινγ ηοmε φροm ωορκ ανδ τηειρ σον 
σεωινγ. Wηατ ισ τηε χονχεπτ χονϖεψεδ ? 

(1) Ρεmοϖινγ γενδερ βιασ 

(2) Dιγνιτψ οφ λαβουρ 

(3) Dιϖισιον οφ λαβουρ αmονγ σεξεσ 

(4) Wορκ ισ ωορσηιπ 

138. Τεαχηερσ δο νοτ γιϖε τηε mεανινγ οφ νεω 
ωορδσ το λεαρνερσ διρεχτλψ βεχαυσε 

(1) λεαρνερσ αλρεαδψ κνοω τηε mεανινγ οφ 
τηε ωορδσ  

(2) ϖοχαβυλαρψ ωιλλ νοτ βε ενριχηεδ 

(3) λεαρνερσ δο νοτ λικε το βε γιϖεν τηε 
mεανινγ οφ ωορδσ  

(4) ιτ πρεϖεντσ λεαρνερσ φροm δισχοϖερινγ 
τηε mεανινγ τηρουγη πυζζλινγ ουτ υσινγ 
χλυεσ 

 
139. Ρεαδινγ φορ χοmπρεηενσιον χαν βε βεστ 

αχηιεϖεδ τηρουγη 

(1) Ηελπινγ λεαρνερσ σπεακ ωορδσ σοφτλψ 
ωηιλε ρεαδινγ 

(2) Λεαρνερσ ρεαδινγ σιλεντλψ ανδ ασκινγ 
χοmπρεηενσιον θυεστιονσ 

(3) Τεαχηινγ λεαρνερσ το ρυν α φινγερ ορ 
πενχιλ υνδερ τηε λινε βεινγ ρεαδ 

(4) Ασκινγ τηε χηιλδρεν το ρεαδ τηε τεξτ 
αλουδ 

 
140. Ρεmεδιαλ τεαχηινγ ασ παρτ οφ Φορmατιϖε 

Ασσεσσmεντ mεανσ 

(1) εξτρα χοαχηινγ βψ παρεντσ 

(2) τεαχηινγ φορ γιφτεδ στυδεντσ 

(3) διαγνοσινγ ανδ αδδρεσσινγ γαπσ ιν 
λεαρνινγ 

(4) τεαχηινγ βεψονδ τηε τεξτβοοκσ 
 
141. Wηατ τψπε οφ θυεστιονσ προmοτε τηινκινγ 

σκιλλσ ιν χηιλδρεν ? 

(1) Περσοναλ ρεσπονσε θυεστιονσ 

(2) Χλοσεδ−ενδεδ θυεστιονσ 

(3) Φαχτυαλ θυεστιονσ 

(4) Θυεστιονσ βασεδ πυρελψ ον τηε ρεαδινγ 
τεξτ 

 
142. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ α ϖαλυε ασσοχιατεδ 

ωιτη αν ινχλυσιϖε χλασσροοm ? 

(1) Σψmπατηψ 

(2) Χολλαβορατιον 

(3) Χοmπετιτιον 

(4) Ενϖψ 

( 44 ) 
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143. �Στυδεντσ νεεδ το βραινστορm ιδεασ, οργανισε 
τηεm, δραφτ, εδιτ ανδ ρεϖισε τηειρ ωορκ,� ισ α 
�προχεσσ� ωηιχη ρεφλεχτσ 

(1) Ρεαδινγ σκιλλσ 

(2) Wριτινγ σκιλλσ 

(3) Λιστενινγ σκιλλσ 

(4) Σπεακινγ σκιλλσ 
 
144. Τηε αιm οφ mεχηανιχαλ δριλλσ ισ το 

(1) ιmπροϖε τηε φλυενχψ οφ τηε λεαρνερσ 

(2) ιmπροϖε τηε αχχυραχψ οφ τηε λεαρνερσ 

(3) στρενγτηεν τηε ρολε λεαρνινγ χαπαχιτψ οφ 
τηε λεαρνερσ  

(4) ενχουραγε χρεατιϖε υσε οφ λανγυαγε 
αmονγ τηε λεαρνερσ 

 
145. Τεαχηερσ ηελπ λεαρνερσ �χονστρυχτ� τηειρ 

κνοωλεδγε ιν Ενγλιση βψ 

(1) γιϖινγ εξτενσιϖε λανγυαγε δριλλσ ιν 
ωηιχη λεαρνερσ πραχτιχε λανγυαγε ιτεmσ 
mεχηανιχαλλψ 

(2) εναβλινγ τηεm το σεε τηε ρελατιονσηιπ 
βετωεεν τηειρ πριορ κνοωλεδγε ανδ τηε 
νεω κνοωλεδγε 

(3) γιϖινγ τηε λεαρνερσ α λοτ οφ ασσιγνmεντσ 
ανδ προϕεχτσ τηατ ωιλλ λεαδ το mυχη 
πραχτιχε 

(4) χορρεχτινγ εϖερψ mιστακε α λεαρνερ 
mακεσ ανδ γιϖινγ τηε ρελεϖαντ ρυλε οφ 
γραmmαρ ασ ιmmεδιατε φεεδβαχκ 

 
146. Λεαρνερσ αρε ινϖολϖεδ ιν ινδιϖιδυαλ αχτιϖιτιεσ, 

παιρ ωορκ, γρουπ ωορκ ανδ ωηολε−χλασσ ωορκ 
βεχαυσε τηεσε 

(1) εναβλε τηε αλρεαδψ οϖερ−ωορκεδ τεαχηερ 
το πρεσερϖε ηερ ενεργψ τηερεβψ 
βεχοmινγ mορε εφφεχτιϖε 

(2) αφφορδ τηε λεαρνερσ οππορτυνιτιεσ το υσε 
τηε λανγυαγε ιν α φοχυσεδ mαννερ φορ 
ρεαλ−λιφε ιντεραχτιον 

(3) προϖιδε τηε λεαρνερσ ενουγη 
οππορτυνιτιεσ το ρελαξ ιν α λανγυαγε 
χλασσροοm 

(4) ηαϖε τηε σολε αιm οφ ιντροδυχινγ ϖαριετψ 
ιν α λανγυαγε χλασσροοm 

147. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ αν ινστανχε οφ νον−
φορmαλ λεαρνινγ ? 

(1) Χηιλδρεν λεαρνινγ τηρουγη 
χορρεσπονδενχε λεσσονσ 

(2) Χηιλδρεν λεαρνινγ το δραω φροm τηειρ αρτ 
τεαχηερ 

(3) Χηιλδρεν λεαρνινγ το χοοκ φροm τηειρ 
παρεντσ 

(4) Χηιλδρεν λεαρνινγ α νεω γαmε φροm 
φριενδσ 

 
 
148. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ τρυε ? 

(1) Wηιλε αλλ φορmατιϖε τασκσ αρε mεαντ φορ 
ιmπροϖινγ τεαχηινγ−λεαρνινγ, σοmε αρε 
υσεδ φορ ασσεσσmεντ τοο. 

(2) Φορmατιϖε ασσεσσmεντ ηελπσ υσ το γραδε 
στυδεντσ ιντο γοοδ, αϖεραγε ανδ ποορ. 

(3) Αλλ φορmατιϖε τασκσ αρε mεαντ φορ 
ασσεσσmεντ. 

(4) Φορmατιϖε ασσεσσmεντ, το βε εφφεχτιϖε, 
mυστ βε χονδυχτεδ ονλψ αφτερ τεαχηινγ α 
λεσσον 

 
 
149. Γρουπ προϕεχτ ωορκ ηελπσ ιν δεϖελοπινγ 

(1) χοmπετιτιον αmονγ λεαρνερσ το εξχελ ιν 
αχαδεmιχσ  

(2) γοοδ mεmορψ ιν τηε ψουνγ λεαρνερσ 

(3) α ηιγη λεϖελ οφ αmβιτιον το αχηιεϖε 

(4) χολλαβορατιον, χριτιχαλ τηινκινγ ανδ 
προβλεm σολϖινγ 

 
 
150. Wηεν ψουνγ λεαρνερσ σεεm το λοσε ιντερεστ ιν 

α λεσσον, τηε τεαχηερ σηουλδ 

(1) αλλοω τηεm το γο ουτ ανδ πλαψ 

(2) ασκ τηεm το σλεεπ φορ α ωηιλε 

(3) τελλ α στορψ ορ χονδυχτ αν ιντερεστινγ 
αχτιϖιτψ 

(4) ασκ τηεm το σιτ θυιετλψ φορ σοmε τιmε 
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