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

 

 /  
 

Dιρεχτιονσ : Ανσωερ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ βψ σελεχτινγ τηε οπτιον. 
 
1. Α χρεατιϖε λεαρνερ ρεφερσ το ονε ωηο ισ 

(1) ϖερψ ταλεντεδ ιν δραωινγ ανδ παιντινγ 

(2) ηιγηλψ ιντελλιγεντ 

(3) χαπαβλε οφ σχορινγ χονσιστεντλψ γοοδ mαρκσ ιν τεστσ 

(4) γοοδ ατ λατεραλ τηινκινγ ανδ προβλεm σολϖινγ 

 
2. Ινδιϖιδυαλ λεαρνερσ διφφερ φροm εαχη οτηερ ιν 

(1) πρινχιπλεσ οφ γροωτη ανδ δεϖελοπmεντ 

(2) ρατε οφ δεϖελοπmεντ 

(3) σεθυενχε οφ δεϖελοπmεντ 

(4) γενεραλ χαπαχιτψ φορ δεϖελοπmεντ 

 
3. Εϖερψ λεαρνερ ισ υνιθυε mεανσ τηατ 

(1) Νο τωο λεαρνερσ αρε αλικε ιν τηειρ αβιλιτιεσ, ιντερεστσ ανδ ταλεντσ 

(2) Λεαρνερσ δο νοτ ηαϖε ανψ χοmmον θυαλιτιεσ, νορ δο τηεψ σηαρε χοmmον γοαλσ 

(3) Α χοmmον χυρριχυλυm φορ αλλ λεαρνερσ ισ νοτ ποσσιβλε 

(4) Ιτ ισ ιmποσσιβλε το δεϖελοπ τηε ποτεντιαλ οφ λεαρνερσ ιν α ηετερογενεουσ χλασσ 

 
4. Χονστρυχτιϖισm ασ α τηεορψ 

(1) φοχυσεσ ον τηε ρολε οφ ιmιτατιον 

(2) εmπηασισεσ τηε ρολε οφ τηε λεαρνερ ιν χονστρυχτινγ ηισ οων ϖιεω οφ τηε ωορλδ 

(3) εmπηασισεσ ον mεmορισινγ ινφορmατιον ανδ τεστινγ τηρουγη ρεχαλλ 

(4) εmπηασισεσ ον τηε δοmιναντ ρολε οφ τηε τεαχηερ 

 
5. Dεϖελοπmεντ οφ χονχεπτσ ισ πριmαριλψ α παρτ οφ 

(1) εmοτιοναλ δεϖελοπmεντ 

(2) ιντελλεχτυαλ δεϖελοπmεντ 

(3) πηψσιχαλ δεϖελοπmεντ 

(4) σοχιαλ δεϖελοπmεντ 
  

6. Ηερεδιτψ ισ χονσιδερεδ ασ α _________ σοχιαλ στρυχτυρε. 

(1) πριmαρψ 

(2) σεχονδαρψ 

(3) δψναmιχ 

(4) στατιχ 
7. Τηε mοστ ιντενσε ανδ χρυχιαλ σοχιαλιζατιον τακεσ πλαχε 

(1) τηρουγηουτ τηε λιφε οφ α περσον 

(2) δυρινγ αδολεσχενχε 
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(3) δυρινγ εαρλψ χηιλδηοοδ 

(4) δυρινγ αδυλτηοοδ 
 
8. Ηελπινγ λεαρνερσ ρεχαπιτυλατε ορ ρεχαλλ ωηατ τηεψ ηαϖε αλρεαδψ λεαρντ ισ ιmπορταντ βεχαυσε 

(1) ιτ ισ α χονϖενιεντ βεγιννινγ φορ ανψ χλασσροοm ινστρυχτιον 

(2) ρελατινγ νεω ινφορmατιον το πριορ κνοωλεδγε ενηανχεσ λεαρνινγ 

(3) ιτ ισ αν εφφεχτιϖε ωαψ οφ ρεϖισινγ ολδ λεσσονσ 

(4) ιτ ενηανχεσ τηε mεmορψ οφ λεαρνερσ τηερεβψ στρενγτηενινγ λεαρνινγ 
 
9. Αχχορδινγ το Πιαγετ, δυρινγ τηε φιρστ σταγε οφ δεϖελοπmεντ (βιρτη το αβουτ 2 ψεαρσ αγε), α χηιλδ λεαρνσ 

βεστ 

(1) βψ υσινγ τηε σενσεσ 

(2) βψ χοmπρεηενδινγ νευτραλ ωορδσ 

(3) βψ τηινκινγ ιν αν αβστραχτ φασηιον 

(4) βψ αππλψινγ νεωλψ αχθυιρεδ κνοωλεδγε οφ λανγυαγε 
 
10. Τηεορψ οφ λεαρνινγ ωηιχη τοταλλψ ανδ ονλψ δεπενδσ ον �οβσερϖαβλε βεηαϖιουρ� ισ ασσοχιατεδ ωιτη 

_________ τηεορψ οφ λεαρνινγ. 

(1) Χογνιτιϖιστ 

(2) Dεϖελοπmενταλ 

(3) Βεηαϖιουριστ 

(4) Χονστρυχτιϖιστ 

  
11.  Μυλτιλινγυαλ χηαραχτερ οφ Ινδιαν σοχιετψ σηουλδ βε σεεν ασ 

(1) α ηινδρανχε ιν τεαχηινγ−λεαρνινγ προχεσσ 

(2) α ρεσουρχε φορ ενριχηmεντ οφ σχηοολ λιφε 

(3) α χηαλλενγε το τεαχηερ�σ χαπαχιτψ το mοτιϖατε στυδεντσ το λεαρν 

(4) α φαχτορ τηατ mακεσ σχηοολ λιφε α χοmπλεξ εξπεριενχε φορ τηε λεαρνερσ 
 
12. Χρεατιϖε ανσωερσ ρεθυιρε 

(1) διρεχτ τεαχηινγ ανδ διρεχτ θυεστιονσ 

(2) χοντεντ−βασεδ θυεστιονσ 

(3) οπεν−ενδεδ θυεστιονσ 

(4) α ηιγηλψ δισχιπλινεδ χλασσροοm 
 
13. Dιαγνοσισ οφ τηε γαπσ ιν τηε λεαρνινγ οφ στυδεντσ σηουλδ βε φολλοωεδ βψ 

(1) αππροπριατε ρεmεδιαλ mεασυρεσ 

(2) ιντενσιϖε δριλλ ανδ πραχτιχε 

(3) σψστεmατιχ ρεϖισιον οφ αλλ λεσσονσ 

(4) ρεπορτινγ τηε φινδινγσ το λεαρνερσ ανδ παρεντσ 
 
14. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ χαννοτ βε χονσιδερεδ ασ α φεατυρε οφ �λεαρνινγ� ? 

(1) Λεαρνινγ ισ α προχεσσ τηατ mεδιατεσ βεηαϖιουρ 
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(2) Λεαρνινγ ισ σοmετηινγ τηατ οχχυρσ ασ α ρεσυλτ οφ χερταιν εξπεριενχεσ 

(3) Στυδψ οφ βεηαϖιουρ ισ λεαρνινγ 

(4) Υνλεαρνινγ ισ αλσο α παρτ οφ λεαρνινγ 
 
15. �Σελφ−ρεγυλατιον� οφ λεαρνερσ ρεφερσ το 

(1) τηειρ αβιλιτψ το mονιτορ τηειρ οων λεαρνινγ 

(2) χρεατινγ ρεγυλατιονσ φορ στυδεντ βεηαϖιουρ 

(3) ρυλεσ ανδ ρεγυλατιονσ mαδε βψ τηε στυδεντ βοδψ 

(4) σελφ−δισχιπλινε ανδ χοντρολ 

 
16. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ δοεσ νοτ ρεφλεχτ �τεαχηινγ φορ υνδερστανδινγ� ? 

(1) Ασκ στυδεντσ το εξπλαιν α πηενοmενον ορ α χονχεπτ ιν τηειρ οων ωορδσ 
(2) Τεαχη στυδεντσ το προϖιδε εξαmπλεσ το ιλλυστρατε ηοω α λαω ωορκσ 
(3) Ηελπ στυδεντσ σεε σιmιλαριτιεσ ανδ διφφερενχεσ ανδ γενερατε αναλογιεσ 
(4) Εναβλε στυδεντσ το mεmοριζε ισολατεδ φαχτσ ανδ προχεδυρεσ 

17. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ τρυε αβουτ �λεαρνινγ� ? 

(1) Ερρορσ mαδε βψ χηιλδρεν ινδιχατε τηατ νο λεαρνινγ ηασ τακεν πλαχε. 

(2) Λεαρνινγ ισ εφφεχτιϖε ιν αν ενϖιρονmεντ τηατ ισ εmοτιοναλλψ ποσιτιϖε ανδ σατισφψινγ φορ τηε 
λεαρνερσ. 

(3) Λεαρνινγ ισ νοτ αφφεχτεδ βψ εmοτιοναλ φαχτορσ ατ ανψ σταγε οφ λεαρνινγ. 

(4) Λεαρνινγ ισ φυνδαmενταλλψ α mενταλ αχτιϖιτψ. 
 
18. Ηυmαν δεϖελοπmεντ ισ βασεδ ον χερταιν πρινχιπλεσ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α πρινχιπλε οφ 

ηυmαν δεϖελοπmεντ ? 

(1) Χοντινυιτψ 

(2) Σεθυεντιαλιτψ 

(3) Γενεραλ το Σπεχιφιχ 

(4) Ρεϖερσιβλε 
19. Τηε mαιν πυρποσε οφ ασσεσσmεντ σηουλδ βε 

(1) το ποιντ ουτ τηε ερρορσ οφ τηε λεαρνερσ 

(2) το mεασυρε τηε αχηιεϖεmεντ οφ λεαρνερσ 

(3) το δεχιδε ιφ α στυδεντ σηουλδ βε προmοτεδ το τηε νεξτ χλασσ 

(4) το διαγνοσε ανδ ρεmεδψ γαπσ ιν λεαρνινγ 

 
20. Χεντραλλψ σπονσορεδ σχηεmε οφ Ιντεγρατεδ Εδυχατιον φορ δισαβλεδ χηιλδρεν αιmσ ατ προϖιδινγ 

εδυχατιοναλ οππορτυνιτιεσ το χηιλδρεν ωιτη δισαβιλιτιεσ ιν 

(1) ρεγυλαρ σχηοολσ 

(2) σπεχιαλ σχηοολσ 

(3) οπεν σχηοολσ 

(4) Βλινδ Ρελιεφ Ασσοχιατιον σχηοολσ 

21.  Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α σιγν οφ ρεαδινγ διφφιχυλτψ αmονγ ψουνγ λεαρνερσ ? 

Dιφφιχυλτψ ιν 

(1) λεττερ ανδ ωορδ ρεχογνιτιον 
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(2) ρεαδινγ σπεεδ ανδ φλυενχψ 

(3) υνδερστανδινγ ωορδσ ανδ ιδεασ 

(4) σπελλινγ χονσιστενχψ 
 
22. Α τεαχηερ ωαντσ τηε γιφτεδ χηιλδρεν οφ ηερ χλασσ το αχηιεϖε τηειρ ποτεντιαλ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ 

σηουλδ σηε νοτ δο το αχηιεϖε ηερ οβϕεχτιϖε ? 

(1) Τεαχη τηεm το ενϕοψ νον−αχαδεmιχ αχτιϖιτιεσ 

(2) Τεαχη τηεm το mαναγε στρεσσ 

(3) Σεγρεγατε τηεm φροm τηειρ πεερσ φορ σπεχιαλ αττεντιον 

(4) Χηαλλενγε τηεm το ενηανχε τηειρ χρεατιϖιτψ 
 
23. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α χηαραχτεριστιχ φεατυρε οφ ιντρινσιχαλλψ mοτιϖατεδ χηιλδρεν ? 

(1) Τηεψ αλωαψσ συχχεεδ 

(2) Τηεψ ενϕοψ δοινγ τηειρ ωορκ 

(3) Τηεψ δισπλαψ α ηιγη λεϖελ οφ ενεργψ ωηιλε ωορκινγ 

(4) Τηεψ λικε χηαλλενγινγ τασκσ 
 
24. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ αν αππροπριατε τοολ φορ Φορmατιϖε Ασσεσσmεντ ? 

(1) Ασσιγνmεντ 

(2) Οραλ θυεστιονσ 

(3) Τερm τεστ 

(4) Θυιζ ανδ γαmεσ 
 
25. Λεαρνερσ σηουλδ νοτ βε ενχουραγεδ το 

(1) ασκ ασ mανψ θυεστιονσ ασ ποσσιβλε βοτη ινσιδε ανδ ουτσιδε τηε χλασσ 

(2) αχτιϖελψ ιντεραχτ ωιτη οτηερ λεαρνερσ ιν γρουπ ωορκ 

(3) παρτιχιπατε ιν ασ mανψ χο−χυρριχυλαρ αχτιϖιτιεσ ασ ποσσιβλε  

(4) mεmοριζε αλλ τηε ανσωερσ το θυεστιονσ ωηιχη τηε τεαχηερ mαψ ασκ 

26.  Ιρφαν βρεακσ τοψσ ανδ δισmαντλεσ τηεm το εξπλορε τηειρ  χοmπονεντσ. Wηατ 
ωουλδ ψου δο ? 
(1) Νεϖερ λετ Ιρφαν πλαψ ωιτη τοψσ 
(2) Αλωαψσ κεεπ α χλοσε ωατχη 
(3) Ενχουραγε ηισ ινθυισιτιϖε νατυρε ανδ χηαννελισε ηισ ενεργψ 
(4) Μακε ηιm υνδερστανδ τηατ τοψσ σηουλδ νοτ βε βροκεν 

27. Τηε στατεmεντ �Μεν αρε γενεραλλψ mορε ιντελλιγεντ τηαν ωοmεν�  
(1) ισ τρυε 
(2) mαψ βε τρυε 
(3) σηοωσ γενδερ βιασ 
(4) ισ τρυε φορ διφφερεντ δοmαινσ οφ ιντελλιγενχε 

28. Υνδερστανδινγ τηε πρινχιπλεσ οφ δεϖελοπmεντ οφ α χηιλδ ηελπσ α τεαχηερ ιν 
(1) ιδεντιφψινγ τηε σοχιαλ στατυσ οφ τηε λεαρνερ 
(2) ιδεντιφψινγ τηε εχονοmιχ βαχκγρουνδ οφ τηε λεαρνερ 
(3) ρατιοναλιζινγ ωηψ τηε λεαρνερ ουγητ το βε ταυγητ 
(4) εφφεχτιϖελψ χατερινγ το τηε διφφερεντ λεαρνινγ στψλεσ οφ λεαρνερσ 
 

29. Χηριστινα τοοκ ηερ χλασσ φορ α φιελδ τριπ ανδ αφτερ χοmινγ βαχκ, σηε δισχυσσεδ τηε τριπ ωιτη ηερ 
στυδεντσ. Ιτ mαψ βε χοννοτατεδ ασ 
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(1) Ασσεσσmεντ οφ Λεαρνινγ 
(2) Ασσεσσmεντ φορ Λεαρνινγ 
(3) Λεαρνινγ φορ Ασσεσσmεντ 
(4) Λεαρνινγ οφ Ασσεσσmεντ 
 

30. Τηε στατεmεντ : �Αν ιmπορταντ πρεχονδιτιον φορ τηε προπερ δεϖελοπmεντ οφ α χηιλδ ισ ενσυρινγ 
ηερ/ηισ ηεαλτηψ πηψσιχαλ δεϖελοπmεντ� 
(1) ισ υντρυε ασ πηψσιχαλ δεϖελοπmεντ δοεσ νοτ αφφεχτ οτηερ δοmαινσ οφ δεϖελοπmεντ ιν ανψ ωαψ 
(2) mαψ βε ινχορρεχτ ασ δεϖελοπmεντ ϖαριεσ φροm ινδιϖιδυαλ το ινδιϖιδυαλ 
(3) ισ τρυε βεχαυσε πηψσιχαλ δεϖελοπmεντ οχχυπιεσ τηε τοπmοστ πλαχε ιν τηε σεθυενχε οφ 

δεϖελοπmεντ  

(4) ισ τρυε βεχαυσε πηψσιχαλ δεϖελοπmεντ ισ ιντερρελατεδ ωιτη οτηερ δοmαινσ οφ δεϖελοπmεντ 

 
61.  Βακελιτε ισ υσεδ ιν mακινγ ελεχτριχαλ αππλιανχεσ βεχαυσε ιτ ισ α 

(1) τηερmοπλαστιχ 

(2) γοοδ χονδυχτορ οφ ηεατ 

(3) γοοδ χονδυχτορ οφ ελεχτριχιτψ 

(4) γοοδ ινσυλατορ οφ ελεχτριχιτψ 

 
62. Ιν ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ χασεσ οφ mοτιον, αρε τηε διστανχε mοϖεδ ανδ τηε mαγνιτυδε οφ 

δισπλαχεmεντ εθυαλ ? 

(1) Α χαρ mοϖινγ ον α στραιγητ ροαδ 

(2) Α χαρ mοϖινγ ιν α χιρχυλαρ πατη 

(3) Α πενδυλυm οσχιλλατινγ το ανδ φρο 

(4) Τηε Εαρτη ρεϖολϖινγ αρουνδ τηε Συν 

 
63. ΛΕD ανδ ΧΦΛ αρε ϖερψ χοmmονλψ υσεδ ασ σουρχεσ οφ λιγητ ιν ηοmεσ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ 

στατεmεντσ ισ τρυε ? 

(1) ΧΦΛ ισ βεττερ βεχαυσε ΛΕD χονταινσ τοξιχ mατεριαλσ 

(2) ΛΕD ισ βεττερ βεχαυσε ΧΦΛ χονταινσ τοξιχ mατεριαλσ 

(3) Βοτη αρε εθυαλλψ γοοδ 

(4) Νειτηερ οφ τηεm ισ γοοδ βεχαυσε βοτη χονταιν τοξιχ mατεριαλσ 

 
64. Αν αιρ βυββλε ινσιδε ωατερ βεηαϖεσ λικε α  

(1) χονχαϖε λενσ 

(2) χονϖεξ λενσ 

(3) πλανο−χονϖεξ λενσ 

(4) χονχαϖε mιρρορ 

 
65. Α φεατηερ ωειγηινγ 5 γm ανδ α ναιλ ωειγηινγ 10 γm ηαϖε τηε σαmε κινετιχ ενεργψ. Wηιχη οφ τηε 

φολλοωινγ στατεmεντσ ισ τρυε αβουτ τηε mοmεντυm οφ τηε τωο βοδιεσ ? 

(1) Τηε λιγητερ βοδψ ωιλλ ηαϖε ηιγηερ mοmεντυm 

(2) Τηε ηεαϖιερ βοδψ ωιλλ ηαϖε ηιγηερ mοmεντυm 

(3) Βοτη ωιλλ ηαϖε εθυαλ mοmεντυm 

(4) Ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το χοmπαρε τηε mοmεντυm οφ τωο οβϕεχτσ 

 
66. Ιφ τηε πρεσσυρε οϖερ α λιθυιδ ινχρεασεσ, ιτσ βοιλινγ ποιντ 
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(1) δεχρεασεσ 

(2) ινχρεασεσ 

(3) δοεσ νοτ χηανγε 

(4) φιρστ δεχρεασεσ ανδ τηεν ινχρεασεσ 

 
67. Α δοχτορ πρεσχριβεσ α mεδιχινε το τρεατ ηψπεραχιδιτψ. Τηε mαιν ινγρεδιεντ οφ τηε mεδιχινε ισ 

(1) Αλ(ΟΗ)3 

(2) ΜγΧλ2 

(3) ΧαΧΟ3 

(4) Να2ΧΟ3 

 
68. Νον−mεταλλιχ οξιδεσ  

(1) αρε αχιδιχ ιν νατυρε 

(2) αρε βασιχ ιν νατυρε 

(3) αρε αmπηοτεριχ ιν νατυρε 

(4) τυρν ρεδ λιτmυσ παπερ βλυε 

 
69. Τηε ιννερ συρφαχεσ οφ φοοδ χανσ αρε χοατεδ ωιτη τιν ανδ νοτ ωιτη ζινχ βεχαυσε 

(1) ζινχ ισ χοστλιερ τηαν τιν 

(2) ζινχ ισ mορε ρεαχτιϖε τηαν τιν 

(3) ζινχ ηασ α ηιγηερ mελτινγ ποιντ τηαν τιν 

(4) ζινχ ισ λεσσ ρεαχτιϖε τηαν τιν 

 
70. Α mαν γοεσ δοορ το δοορ ποσινγ ασ α γολδσmιτη. Ηε προmισεσ το βρινγ βαχκ τηε γλιττερ ον δυλλ γολδ 

ορναmεντσ. Αν υνσυσπεχτινγ ωοmαν γιϖεσ α σετ οφ γολδ βανγλεσ το ηιm ωηιχη ηε διπσ ιν α παρτιχυλαρ 
σολυτιον. Τηε βανγλεσ σπαρκλε βυτ τηειρ ωειγητ ηασ χονσιδεραβλψ ρεδυχεδ. Τηε σολυτιον υσεδ βψ τηε 
ιmποστορ προβαβλψ ισ 

(1) διλ. ΗΧλ 

(2) χονχ. ΗΧλ 

(3) α mιξτυρε οφ χονχ. ΗΧλ ανδ χονχ. ΗΝΟ3 

(4) χονχ. ΗΝΟ3 

  

71.  Βλεεδινγ ισ στοππεδ βψ τηε αππλιχατιον οφ αλυm το α ωουνδ βεχαυσε 

(1) τηε ωουνδ ισ πλυγγεδ βψ τηε αλυm χηυνκ 

(2) αλυm χοαγυλατεσ τηε βλοοδ ανδ φορmσ α χλοτ 

(3) αλυm ρεδυχεσ τηε τεmπερατυρε νεαρ τηε ωουνδ 

(4) αλυm ισ αν αντισεπτιχ 

 
72. Wηεν αν ιρον ναιλ ισ διππεδ ιν χοππερ συλπηατε σολυτιον, τηε χολουρ οφ χοππερ συλπηατε σολυτιον φαδεσ 

ανδ α βροωνιση λαψερ ισ δεποσιτεδ οϖερ τηε ιρον ναιλ. Τηισ ισ αν εξαmπλε οφ 

(1) χοmβινατιον ρεαχτιον 

(2) δεχοmποσιτιον ρεαχτιον 
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(3) δουβλε δισπλαχεmεντ ρεαχτιον 

(4) δισπλαχεmεντ ανδ ρεδοξ ρεαχτιονσ 

 
73. Wηιλε διλυτινγ συλπηυριχ αχιδ, ιτ ισ ρεχοmmενδεδ τηατ τηε αχιδ σηουλδ βε αδδεδ το ωατερ βεχαυσε 

(1) αχιδ ηασ στρονγ αφφινιτψ φορ ωατερ 

(2) αχιδ mαψ βρεακ τηε γλασσ χονταινερ 

(3) διλυτιον οφ αχιδ ισ ηιγηλψ εξοτηερmιχ 

(4) διλυτιον οφ αχιδ ισ ηιγηλψ ενδοτηερmιχ 

 
74. Τηε τηυmβ οφ ηυmανσ mοϖεσ mορε φρεελψ τηαν οτηερ φινγερσ δυε το τηε πρεσενχε οφ 

(1) πιϖοταλ ϕοιντ 

(2) γλιδινγ ϕοιντ 

(3) ηινγε ϕοιντ 

(4) σαδδλε ϕοιντ 

 
75. Ροοτ χαπ ισ αβσεντ ιν 

(1) Ξεροπηψτεσ 

(2) Ηψδροπηψτεσ 

(3) Μεσοπηψτεσ 

(4) Ηαλοπηψτεσ 

 

76. Αδδινγ σαλτ ανδ συγαρ το φοοδ συβστανχεσ ηελπσ ιν πρεσερϖινγ τηεm φορ α λονγερ 
δυρατιον. Ιτ ισ βεχαυσε εξχεσσ σαλτ ανδ συγαρ 

(1) πλασmολψσε τηε mιχροβιαλ χελλσ 

(2) χαυσε ρυπτυρινγ οφ mιχροβιαλ χελλσ 

(3) χαυσε χηανγε ιν τηε σηαπε οφ mιχροβιαλ χελλσ 

(4) ρεmοϖε ωατερ φροm φοοδ 
77. Ηορmονε Αδρεναλινε 

(1) ηελπσ χοντρολ λεϖελ οφ συγαρ ιν τηε βλοοδ 

(2) ηελπσ τηε βοδψ το αδϕυστ στρεσσ λεϖελ ωηεν ονε ισ ϖερψ ανγρψ ορ ωορριεδ 

(3) ηελπσ χοντρολ ηειγητ  

(4) ηελπσ χοντρολ βαλανχε οφ ελεχτρολψτεσ ιν τηε βοδψ 
78. Τηε γρεεν ηουσε εφφεχτ ωηιχη ισ χαυσινγ αν ινχρεασε ιν τηε ατmοσπηεριχ τεmπερατυρε ισ mαινλψ δυε 

το 

(1) οξψγεν 

(2) νιτρογεν 

(3) χαρβον διοξιδε 

(4) συλπηυρ 
79. Γρεεν πλαντσ αππεαρ το ρελεασε οξψγεν ινστεαδ οφ χαρβον διοξιδε ιντο τηε ατmοσπηερε δυρινγ τηε δαψ 

τιmε βεχαυσε 

(1) γρεεν πλαντσ δο νοτ ρεσπιρε δυρινγ τηε νιγητ τιmε 
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(2) γρεεν πλαντσ ρεσπιρε ονλψ δυρινγ τηε νιγητ τιmε 

(3) γρεεν πλαντσ ρεσπιρε δυρινγ τηε δαψ τιmε βυτ αρε ινϖολϖεδ ιν πηοτοσψντηεσισ δυρινγ τηε νιγητ 
τιmε 

(4) τηε ρατε οφ πηοτοσψντηεσισ ισ ηιγηερ τηαν τηε ρατε οφ ρεσπιρατιον δυρινγ τηε δαψ τιmε 

 
80. Α χοmmον χηαραχτεριστιχ φεατυρε οφ πλαντ σιεϖε−τυβε χελλσ ανδ mαmmαλιαν ερψτηροχψτεσ ισ 

(1) αβσενχε οφ νυχλευσ 

(2) αβσενχε οφ χηλοροπλαστ 

(3) αβσενχε οφ χελλ ωαλλ 

(4) πρεσενχε οφ ηαεmογλοβιν 
81. Μοστ Βοαρδσ οφ Εδυχατιον ηαϖε βαννεδ τηε δισσεχτιον οφ ανιmαλσ βεχαυσε  

(1) ανιmαλσ αρε νο λονγερ αϖαιλαβλε φορ δισσεχτιον 

(2) προχυρινγ ανιmαλσ ηασ βεχοmε αν εξπενσιϖε προποσιτιον  

(3) τηερε ισ α νεεδ το σενσιτισε στυδεντσ το πρεϖεντιον οφ χρυελτψ το ανιmαλσ 

(4) τηεψ mαψ σπρεαδ νεω δισεασεσ 

 
82. Τηε mαιν αιm οφ χονδυχτινγ Ματηεmατιχσ ανδ Σχιενχε Ολψmπιαδσ ισ το 

(1) προmοτε εξχελλενχε ιν τηε συβϕεχτ βψ νυρτυρινγ χρεατιϖιτψ ανδ εξπεριmεντατιον 

(2) γραδε στυδεντσ αχχορδινγ το τηειρ χαπαβιλιτιεσ 

(3) ηελπ στυδεντσ σχορε ηιγη mαρκσ ιν προφεσσιοναλ εξαmινατιονσ 

(4) γραδε σχηοολσ βασεδ ον τηε περφορmανχε οφ τηειρ στυδεντσ 

 
83. Φουρ αππλιχαντσ φορ α ποστ οφ ΤΓΤ (Σχιενχε) ωερε ασκεδ το πλαν α λεσσον ον ��Χονσεθυενχεσ οφ 

Dεφορεστατιον��. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ λεσσον πλανσ ρεφλεχτσ τηε σχιεντιφιχ αππροαχη ? 

(1) Εξπλαινσ ιν δεταιλ τηε χονσεθυενχεσ οφ δεφορεστατιον 

(2) Προϖιδεσ α ϖαριετψ οφ εξαmπλεσ το εξπλαιν τηε χονχεπτ 

(3) Ινχλυδεσ αχτιϖιτιεσ τηατ χηιλδρεν χαν περφορm ιν γρουπσ ανδ δραω χονχλυσιονσ τηρουγη α 
ΠοωερΠοιντ πρεσεντατιον 

(4) Μεντιονσ αβουτ τηε υσε οφ ΙΧΤ το ηελπ στυδεντσ υνδερστανδ τηε χονχεπτ 

 

84. Μσ. Πατελ, Πρινχιπαλ οφ α Σχηοολ ΞΨΖ, ισ κεεν αβουτ ιντεγρατεδ αππροαχη το 
τεαχηινγ οφ Σχιενχε ρατηερ τηαν τεαχηινγ διφφερεντ δισχιπλινεσ σεπαρατελψ. Τηε 
βασισ οφ τηισ ισ 

(1) νον−αϖαιλαβιλιτψ οφ θυαλιφιεδ τεαχηερσ ιν ηερ σχηοολ το τεαχη σεπαρατε δισχιπλινεσ 

(2) διφφιχυλτψ το αδϕυστ τηε τεαχηερσ ιν τηε τιmε−ταβλε 

(3) διφφιχυλτψ οφ στυδεντσ το αδϕυστ το διφφερεντ τεαχηερσ 

(4) αλλ τηε δισχιπλινεσ αρε ιντερλινκεδ ανδ α τεαχηερ χαν δραω ον χροσσ−χυρριχυλαρ λινκαγεσ 
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85. Α τεαχηερ πλανσ το τεαχη ��Χοmπονεντσ οφ Φοοδ�� ιν Χλασσ−ςΙ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χαν βε υσεδ ασ 
αν εσσεντιαλ θυεστιον ? 

(1) Λιστ τηε φοοδ ιτεmσ ψουρ mοτηερ σερϖεσ ψου ιν λυνχη. 

(2) Wηψ δοεσ ψουρ mοτηερ σερϖε ψου α mεαλ ωιτη α ϖαριετψ οφ φοοδ ιτεmσ ? 

(3) Dοεσ ψουρ mοτηερ πρεπαρε α δεφινιτε σετ οφ φοοδ ιτεmσ φορ λυνχη εϖερψ δαψ ? 

(4) Dο ψου εατ αλλ τηε ιτεmσ σερϖεδ ιν ψουρ λυνχη εϖερψ δαψ ? 

 
86. Wηιλε τεαχηινγ τηε χονχεπτ, ��φορχε χαν χηανγε τηε σηαπε οφ αν οβϕεχτ�� το στυδεντσ, α τεαχηερ πλανσ 

τηε φολλοωινγ αχτιϖιτιεσ : 

α. Εξπλαιν χονχεπτσ υσινγ χοmmονλψ οβσερϖεδ εξαmπλεσ. 

β. Προϖιδε α δουγη ον α πλατε ανδ ασκ τηε στυδεντσ το πρεσσ ιτ δοων ωιτη τηε ηανδ. 

χ. Σηοω αν αυδιο−ϖισυαλ φιλm εξπλαινινγ τηε χονχεπτ ωιτη σοmε εξαmπλεσ. 

Τηε τεαχηερ ισ υσινγ διφφερεντ αππροαχηεσ το λεαρνινγ βεχαυσε 

(1) σηε ωαντσ το προϖε ηερ κνοωλεδγε 

(2) σηε κνοωσ σηε mυστ φολλοω ηερ λεσσον πλαν 

(3) σηε ωαντσ το πρεπαρε στυδεντσ φορ α τεστ 

(4) τηερε αρε διφφερεντ κινδσ οφ λεαρνερσ ιν τηε χλασσ ανδ σηε ωαντσ το αδδρεσσ mυλτιπλε 

ιντελλιγενχεσ 

 

87. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ χαν βε ασσεσσεδ ωηεν Γεετα ισ υσινγ ονλψ ΜΧΘ ασ α τοολ το ασσεσσ ��Νυτριτιον 
ιν Ηυmανσ�� ? 

(1) Αναλψτιχαλ αβιλιτψ το χλασσιφψ φοοδ ιτεmσ ανδ mακε α ποστερ 

(2) Μισχονχεπτιονσ ρελατεδ το φοοδ ηαβιτσ 

(3) Λεαρνερσ� αβιλιτψ το αππλψ κνοωλεδγε ανδ πρεπαρε α ρολε πλαψ το πρεσεντ ιν τηε mορνινγ 

ασσεmβλψ 

(4) Λεαρνερσ� αβιλιτψ το χοmπρεηενδ τηε ιmπορτανχε οφ χοmπονεντσ οφ φοοδ ανδ ωριτε α λονγ εσσαψ 

88. Α Σχιενχε τεαχηερ πλανσ γρουπ αχτιϖιτιεσ το τεαχη ��Προπερτιεσ οφ Αιρ�� το ηερ 
στυδεντσ οφ Χλασσ−ςΙ. Wηιχη ονε σετ οφ αττριβυτεσ ωουλδ σηε λικε το ηαϖε ιν τηε 
στυδεντσ σηε σελεχτσ ασ γρουπ λεαδερσ ? 

(1) Φρεεδοm το χηοοσε ρολεσ, ωορκ ατ τηειρ οων παχε ανδ υνδερστανδινγ 

(2) Ορδερινγ στυδεντσ το τακε ρολεσ ανδ δελιϖερ ιν χονσονανχε ωιτη τηειρ υνδερστανδινγ 

(3) Γιϖινγ mαϕορ ρολεσ το βριγητερ στυδεντσ το ενσυρε τηε γρουπ φινισηεσ φιρστ 

(4) Ασσιγνινγ ρολεσ ασ περ χαπαβιλιτψ, mοτιϖατινγ ανδ χοορδινατινγ αmονγ τηε γρουπ mεmβερσ 
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89. Wηιλε σελεχτινγ α περφορmανχε τασκ το ηελπ στυδεντσ δεϖελοπ ρεσεαρχη οριεντεδ σκιλλσ ιν α Σχιενχε 

χλασσ, α τεαχηερ mαψ πιχκ υπ α τοπιχ 

(1) φροm τηε χοντεντ γιϖεν ιν τηε σψλλαβυσ ωηιχη mυστ βε χοmπλετεδ ιν τιmε 

(2) ωηιχη mαϕοριτψ οφ τηε στυδεντσ ιν α χλασσ φινδ ιντερεστινγ 

(3) ωηιχη σηε τηινκσ ισ ιmπορταντ φορ τηε στυδεντσ 

(4) ρελατεδ το α προβλεm φαχεδ βψ στυδεντσ ιν τηειρ δαψ−το−δαψ φυνχτιονινγ ανδ ωηιχη ισ α παρτ οφ 
τηε χονχεπτσ το βε χοϖερεδ φορ τηισ χλασσ 

 
90. Wηιλε ινϖεστιγατινγ �ηοω ωατερ αφφεχτσ τηε γερmινατιον οφ σεεδσ�, α τεαχηερ ασκεδ τηε στυδεντσ το 

σοακ βεαν σεεδσ ον α βεδ οφ χοττον ωοολ φορ α φεω δαψσ ανδ οβσερϖε τηε χηανγεσ. Wηατ ισ τηε 
γυιδελινε τηατ σηε φοργοτ το mεντιον ? 

Το πλαχε 

(1) mανψ σεεδσ ον ωετ χοττον 

(2) α φεω σεεδσ ον ωετ χοττον 

(3) mανψ σεεδσ ον δρψ χοττον 

(4) α φεω σεεδσ ον δρψ χοττον 

 

 

 

 

畏
Directions : Based on your reading of the passage given below, answer the next three questions (Q. No. 31 to 33), by 

selecting the most appropriate option.(4) 

 
 ���Χιϖιχσ ισ βορινγ.� Ψου mαψ ηαϖε ηεαρδ τηισ φροm ψουρ στυδεντσ. Ψου mαψ ηαϖε φελτ τηατ τηεψ ηαδ α 

ποιντ. Σψλλαβι οφ Χιϖιχσ ιν ουρ χουντρψ τενδσ το φοχυσ ον φορmαλ πολιτιχαλ ινστιτυτιονσ οφ γοϖερνmεντ. 
Τηε τεξτβοοκσ αρε φυλλ οφ χονστιτυτιοναλ, λεγαλ ανδ προχεδυραλ δεταιλσ πρεσεντεδ ιν α δρψ ανδ αβστραχτ 
mαννερ. Νο ωονδερ χηιλδρεν εξπεριενχε α δισχοννεχτ βετωεεν τηε τηεορψ τηεψ ρεαδ ιν τηε τεξτβοοκ 
ανδ ωηατ τηεψ σεε ιν ρεαλ λιφε αρουνδ τηεm. Τηισ ισ περηαπσ ωηατ mακεσ Χιϖιχσ �βορινγ� φορ ψουνγ 
αδυλτσ ιν α χουντρψ οτηερωισε φυλλ οφ πασσιον φορ πολιτιχσ.�� 

 
Σουρχε : Dεmοχρατιχ Πολιτιχσ−Ι 

ΙΞ Σοχιαλ Σχιενχε 
 
 
31. Wηατ ισ τηε χοντεξτ ιν ωηιχη τηε ωορδ �δισχοννεχτ�  ισ υσεδ ιν τηε πασσαγε ? 

(1) Χιϖιχσ τεαχηινγ ισ δυλλ ιν σχηοολσ 

(2) Χηιλδρεν φινδ τηεmσελϖεσ υναβλε το ρελατε ωηατ ηαππενσ ιν τηε ρεαλ ωορλδ ωιτη ωηατ τηεψ ρεαδ 

ιν τηε τεξτβοοκσ 

(3) Ιτ ισ ρελατεδ το ηοω Χιϖιχσ τεξτβοοκσ αρε ωριττεν ανδ τρανσαχτεδ 
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(4) Ιτ ισ ρελατεδ το τηε αττιτυδε οφ στυδεντσ τοωαρδσ σχηοολινγ ιν γενεραλ ανδ Χιϖιχσ ιν παρτιχυλαρ 

 
35. Αρουνδ 3900 ψεαρσ αγο, τηε εαρλιεστ χιτιεσ, Ηαραππα ανδ Μοηανϕοδαρο, βεγαν το χοmε το αν ενδ 

βεχαυσε οφ ϖαριουσ ρεασονσ. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ ονε οφ τηοσε ρεασονσ ? 

(1) Τηερε ωασ ιντερναλ ριϖαλρψ ανδ ωαρφαρε βετωεεν χιτιεσ 

(2) Dεφορεστατιον ανδ φλοοδσ βρουγητ ιν δεστρυχτιον 

(3) Γραζινγ οφ γρεεν χοϖερ βψ ηερδσ οφ χαττλε δεστροψεδ τηε σοιλ χοϖερ 

(4) Ριϖερσ δριεδ υπ λεαδινγ το τηε ενδ οφ τηε χιτιεσ 

 

 
36. Μοστ οφ τηε �Μαηαϕαναπαδασ� ωερε φορτιφιεδ βεχαυσε 

(1) οφ αϖαιλαβιλιτψ οφ ωοοδ, βριχκ ανδ στονεσ, ιν τηε αρεα 

(2) τηεψ ρεφλεχτεδ τηειρ ωεαλτη ανδ ποωερ 

(3) τηε ρυλερσ ωερε σχαρεδ οφ ατταχκ ανδ ωαντεδ το ενσυρε τηεψ ωερε προτεχτεδ 

(4) τηεψ ωερε σψmβολσ οφ τηειρ �ριχη� ωαρριορ τραδιτιον 

 

 
37. Wηεν ιτ ισ 10:00 α.m. ιν Λονδον ιν ϑυνε, τηε Ινδιαν Στανδαρδ Τιmε ωιλλ βε 

(1) 2:30 π.m. 

(2) 3:00 π.m. 

(3) 3:30 π.m. 

(4) 2:00 π.m. 

 

 38. Ιν τηε φολλοωινγ διαγραm, ωηιχη αρροω σηοωσ τηε Σουτη−Εαστ διρεχτιον ? 
 

  

(1) D 

(2) Β 

(3) Φ 

(4) Η 

 

 
39. Α mαπ υσεσ α σχαλε ιν ωηιχη 1 χm ον τηε mαπ χοϖερσ 20 mετερσ ον τηε γρουνδ. Ιφ τωο πλαχεσ αρε 5 χm 

απαρτ ον τηε mαπ, τηε αχτυαλ διστανχε βετωεεν τηεm ισ 
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(1) 20 mετερσ 

(2) 150 mετερσ 

(3) 200 mετερσ 

(4) 100 mετερσ 

 
40. Φορ χρεατινγ αν εφφεχτιϖε αδmινιστρατιον πραχτιχε ιν Ινδια, ωηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ ωασ αδοπτεδ 

βψ τηε Βριτιση Γοϖερνmεντ ? 

(1) Μιλιταρψ εξπεδιτιον 

(2) Πραχτιχε οφ συρϖεψινγ 

(3) Πραχτιχε οφ λανδ ρεϖενυε χολλεχτιον 

(4) Πραχτιχε οφ εξπλοιτινγ νατιϖε ποπυλατιον 

  
41. Τηε τωο mαιν σψστεmσ οφ Ινδιγο χυλτιϖατιον ωερε 

(1) Νιϕ ανδ Κιϕ 

(2) Νιϕ ανδ Ρψοτι 

(3) Κηαριφ ανδ Ραβι 

(4) Νιϕ ανδ τερραχε φαρmινγ 

 
42. Wηατ προβλεmσ διδ σηιφτινγ χυλτιϖατορσ φαχε υνδερ τηε Βριτιση ρυλε ? 

(1) Εξπλοιτατιον 

(2) Dεχλινε ιν τηειρ αγριχυλτυραλ προδυχτιον 

(3) Τηειρ mοϖεmεντ ωασ ρεστριχτεδ 

(4) Υνεmπλοψmεντ 

 
43. Wηατ ωασ τηε mαιν ρεασον βεηινδ τηε δεστρυχτιον οφ Σοmνατη τεmπλε βψ Συλταν Μαηmυδ οφ Γηαζνι 

? 

(1)  Ηε ωαντεδ το βυιλδ α παλαχε τηερε 

(2) Ηε διδ νοτ λικε τηε αρχηιτεχτυρε οφ τηε τεmπλε 

(3) Ηε τριεδ το ωιν χρεδιτ ασ α γρεατ ηερο οφ Ισλαm 

(4) Ηε ωαντεδ το υσε τηε τεmπλε φορ σοmε οτηερ πυρποσε 

 
44. Dυρινγ τηε mεδιεϖαλ περιοδ ιν Ινδια, τεmπλεσ ωερε ρεγαρδεδ ασ α ηυβ οφ 

(1) αρχηιτεχτυρε 

(2) χυλτυραλ αχτιϖιτιεσ 

(3) εξτενσιϖε φορειγν τραδε 

(4) Συφι mοϖεmεντ 

 
45. Ιν Βενγαλ, τεmπλεσ ανδ οτηερ ρελιγιουσ στρυχτυρεσ ωερε οφτεν βυιλτ βψ ινδιϖιδυαλσ ορ γρουπσ ωηο 

ωερε βεχοmινγ ποωερφυλ ιν ορδερ το 

(1) ενσυρε τηατ τηεψ διδ γοοδ �καρmα� 

(2) δεmονστρατε α mαρϖελ οφ αρχηιτεχτυρε το τηε σοχιετψ 
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(3) αδδ ϖαλυε το τηε συρρουνδινγσ 

(4) δεmονστρατε τηειρ ποωερ, προχλαιm τηειρ πιετψ ανδ γαιν φολλοωερσ 

 
46. Α σψστεm οφ στρυχτυρε ανδ πραχτιχε ιν ωηιχη mεν δοmινατε, οππρεσσ ανδ εξπλοιτ ωοmεν ισ χαλλεδ 

(1) Ηιεραρχηψ 

(2) Φασχισm 

(3) Μοναρχηψ 

(4) Πατριαρχηψ 

 
47. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ νοτ αν οβϕεχτιϖε οφ σοχιαλ αδϖερτισινγ ? 

(1) Το χηανγε αττιτυδεσ ανδ mινδσετ, ασ πεοπλε ινφλυενχε πεοπλε 

(2) Το ταργετ σοχιαλ νετωορκσ ανδ σοχιαλ γρουπσ 

(3) Το αδϖερτισε προδυχτσ ον σοχιαλ νετωορκινγ σιτεσ φορ περσοναλ χοmmερχιαλ ϖαλυε 

(4) Το mοτιϖατε mεmβερσ οφ τηε πυβλιχ το ενγαγε ιν ϖολυνταρψ σοχιαλ αχτιϖιτψ 

 
48. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ αβουτ �πρασαστισ� ισ αν  στατεmεντ ? 

(1) Τηε αχηιεϖεmεντσ οφ ρυλερσ ορ κινγσ αρε δεσχριβεδ ιν �πρασαστισ�. 

(2) Τηεψ ωερε ωριττεν βψ σχηολαρσ/ποετσ/ λεαρνεδ πεοπλε φορ τηε πυρποσε οφ πραισινγ τηε κινγσ ανδ 
εαρνινγ τηειρ πατροναγε. 

(3) Υσυαλλψ τηε κινγσ τηεmσελϖεσ ωροτε τηεm. 

(4) Τηεψ αρε ϖαλυαβλε σουρχεσ οφ ηιστορψ οφ τηε περιοδ το ωηιχη τηεψ βελονγ. 

 
49. Wηατ δοεσ ΠΗΧ στανδ φορ ? 

(1) Πριϖατε Ηεαλτη Χεντρε 

(2) Πυβλιχ Ηεαλτη Χουρτ 

(3) Πυβλιχ Ηεαλτη Χεντρε 

(4) Πυβλιχ Ηεαλτη Χορπορατιον 

 
50. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α πριmαρψ εχονοmιχ αχτιϖιτψ ? 

(1) Μινινγ 

(2) Αγριχυλτυρε 

(3) Τραδινγ 

(4) Φισηινγ 

 
51. Ινδυστριαλιστσ σετ υπ ινδυστριεσ ωηεν 

(1) τηεψ χαν δεϖελοπ τηειρ οων νατιϖε πλαχεσ 

(2) τηεψ φινδ φαϖουραβλε γοϖερνmεντ πολιχιεσ 

(3) τοωνσ χαν βε δεϖελοπεδ 

(4) ινχεντιϖεσ προϖιδεδ βψ τηε γοϖερνmεντ ρεδυχε τηειρ προφιτ 
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52. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ εξπλαινσ τηε τερm �mαρκετ� ? 

(1) Α λοχαλ αρεα ωηιχη ηασ χονδυχιϖε χονδιτιονσ φορ σεττινγ υπ αν ινδυστρψ 

(2) Α σηοπ το σελλ τηε γοοδσ mανυφαχτυρεδ βψ τηε ινδυστριαλιστ 

(3) Τηε ποτεντιαλ τραδε ιν α παρτιχυλαρ τψπε οφ γοοδ βεινγ προδυχεδ βψ αν ινδυστρψ 

(4) Α mαλλ ωηιχη σελλσ προδυχτσ 

 
53. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ πεδαγογιχαλ αππροαχηεσ εξηιβιτεδ βψ φουρ διφφερεντ τεαχηερσ φορ τεαχηινγ 

�Ινδυστριαλισατιον� ισ mοστ αππροπριατε ? 

(1) Τηε τεαχηερ βελιεϖεσ τηατ σηε mυστ χοϖερ τηε εντιρε προχεσσ οφ ινδυστριαλισατιον ιν δεταιλ ανδ 
βρινγσ ιν χοπιουσ mατεριαλ το τηε χλασσ 

(2) Τηε τεαχηερ ασκσ τηε χλασσ το ρεαδ τηε εντιρε λεσσον σιλεντλψ ανδ ασκσ θυεστιονσ ιφ τηεψ ηαϖε 
νοτ υνδερστοοδ 

(3) Τηε τεαχηερ ισ α βελιεϖερ ιν τηε τιmελεσσ γλορψ οφ τηε τεξτβοοκ ανδ τεαχηεσ βψ εξπλαινινγ εϖερψ 
ωορδ ανδ ασκινγ χοmπρεηενσιον θυεστιονσ το στυδεντσ 

(4) Τηε τεαχηερ ισ αωαρε οφ mυλτιπλε αππροαχηεσ το πεδαγογψ ανδ πλανσ α τριπ το αν ινδυστρψ ιν 
τηε νεαρβψ αρεα το δεmονστρατε τηε χονχεπτσ, δισχυσσ ανδ δεβατε ιν γρουπσ τηε ισσυεσ ανδ 
τηεν ιν α πλεναρψ, συm υπ τηε χονχλυσιονσ 

 
54. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ αβουτ �ανχιεντ mανυσχριπτσ� ισ νοτ χορρεχτ ? 

(1) Σοmε mανυσχριπτσ ωερε ενγραϖεδ ον στονε ορ mεταλ 

(2) Τηεψ ωερε υσυαλλψ ωριττεν ον παλm λεαϖεσ 

(3) Τηεψ αρε τηε πριmαρψ σουρχεσ οφ τηε περιοδ τηεψ ρεφλεχτ 

(4) Τηεψ ωερε ηανδωριττεν ανδ τηεν πριντεδ 

 
55. Ιν τηε mιδδλε οφ τηε 19τη χεντυρψ, Βριτιση ηιστοριανσ διϖιδεδ ηιστορψ οφ Ινδια ιντο τηρεε περιοδσ � 

Ηινδυ Ινδια, Μυσλιm Ινδια ανδ Βριτιση Ινδια. Wηατ ισ τηε βασισ οφ τηισ διϖισιον ? 

(1) Ιτ ωασ χονϖενιεντ ανδ εασψ το ρεmεmβερ 

(2) Ιτ ωασ βασεδ ον τηε ιδεα τηατ ρελιγιον οφ τηε ρυλερσ ωασ αν ιmπορταντ ηιστοριχαλ χηανγε 

(3) Ηιστορψ οφ Ενγλανδ ισ αλσο ωριττεν ιν α σιmιλαρ ωαψ 

(4) Βριτισηερσ φελτ τηεψ ωερε mορε κνοωλεδγεαβλε ατ τηατ ποιντ οφ τιmε ιν ηιστορψ ανδ σο υσεδ τηισ 
διϖισιον 

 
56. Ματχη τηε φολλοωινγ ανδ πιχκ τηε χορρεχτ οπτιον : 

α. Αγριχυλτυρε Ι. Χυλτιϖατιον οφγραπεσ 

β. Ηορτιχυλτυρε ΙΙ. Γροωινγχροπσ  

      ανδ φαρmινγ 

χ. Πισιχυλτυρε ΙΙΙ. Γροωινγ φλοωερσ, 

      φρυιτσανδ ϖεγεταβλεσ 

δ. ςιτιχυλτυρε Ις. Βρεεδινγ οφ φιση 

(1) α−Ι, β−Ις, χ−ΙΙ, δ−ΙΙΙ 

(2) α−ΙΙ, β−ΙΙΙ, χ−Ις, δ−Ι 

(3) α−ΙΙΙ, β−ΙΙ, χ−Ι, δ−Ις 
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(4) α−ΙΙ, β−Ις, χ−ΙΙΙ, δ−Ι 

 
57. Wηιχη δεϖελοπmεντ φαχιλιτατεδ τηε δεβατεσ ανδ δισχυσσιονσ αβουτ σοχιαλ χυστοmσ ανδ πραχτιχεσ ον α 

ωιδερ σχαλε δυρινγ τηε 19τη χεντυρψ ? 

(1) Μαγαζινεσ 

(2) Τηεατρε 

(3) Μοϖιεσ 

(4) Ραδιο 

 
58. Σοχιαλ ρεφορmερσ λικε Ραϕα Ραm Μοηαν Ροψ υσεδ τηε φολλοωινγ στρατεγψ το χαmπαιγν αβουτ τηε 

πρεϖαιλινγ σοχιαλ ινϕυστιχεσ (ε.γ. σατι) αγαινστ ωοmεν. 

(1) Τηεψ τοοκ τηε ηελπ οφ τηε ποπυλαρ σοχιαλ mιλιευ 

(2) Τηεψ υσεδ τηε ινφλυενχε οφ τηε γοϖερνmεντ 

(3) Τηεψ υσεδ α ϖερσε ορ σεντενχε ωηιχη ισ ιν τηε ανχιεντ σαχρεδ τεξτσ το προϖε τηειρ στανδ 

(4) Τηεψ τοοκ τηε ηελπ οφ ποπυλαρ νατιοναλιστ λεαδερσ 

 
Dιρεχτιονσ : Βασεδ ον ψουρ ρεαδινγ οφ τηε πασσαγε γιϖεν βελοω, ανσωερ τηε νεξτ τωο θυεστιονσ (Θ. Νο. 59 

& 60), βψ σελεχτινγ τηε mοστ αππροπριατε οπτιον. 
 ��Βψ τηε ενδ οφ τηε νινετεεντη χεντυρψ, ωοmεν τηεmσελϖεσ ωερε αχτιϖελψ ωορκινγ φορ ρεφορm. Τηεψ 

ωροτε βοοκσ, εδιτεδ mαγαζινεσ, φουνδεδ σχηοολσ ανδ τραινινγ χεντρεσ ανδ σετ υπ ωοmεν�σ 
ασσοχιατιονσ. Φροm τηε εαρλψ τωεντιετη χεντυρψ, τηεψ φορmεδ πολιτιχαλ πρεσσυρε γρουπσ το πυση 
τηρουγη λαωσ φορ φεmαλε συφφραγε (τηε ριγητ το ϖοτε) ανδ βεττερ ηεαλτη χαρε ανδ εδυχατιον φορ ωοmεν. 
Wοmεν φροm αλλ χοmmυνιτιεσ ϕοινεδ ϖαριουσ κινδσ οφ νατιοναλιστ ανδ σοχιαλιστ mοϖεmεντσ φροm τηε 
1920σ. 

 Ιν τηε τωεντιετη χεντυρψ, λεαδερσ συχη ασ ϑαωαηαρλαλ Νεηρυ ανδ Συβηασ Χηανδρα Βοσε λεντ τηειρ 
συππορτ το δεmανδσ φορ γρεατερ εθυαλιτψ ανδ φρεεδοm φορ ωοmεν. Νατιοναλιστ λεαδερσ προmισεδ τηατ 
τηερε ωουλδ βε φυλλ συφφραγε φορ αλλ mεν ανδ ωοmεν αφτερ Ινδεπενδενχε. Ηοωεϖερ, τιλλ τηεν τηεψ 
ασκεδ ωοmεν το χονχεντρατε ον τηε αντι−Βριτιση στρυγγλεσ.�� 

Σουρχε : �Ουρ Παστσ�−ΙΙΙ, Παρτ−ΙΙ 
 
59. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ βεστ δεσχριβεσ τηε ινφερενχε τηατ χαν βε δραων φροm τηε αβοϖε 

εξτραχτ ωιτη ρεσπεχτ το τηε στρατεγψ υσεδ βψ λεαδερσ οφ Ινδια�σ νατιοναλ mοϖεmεντ ? 
(1) Παρτιχιπατιον οφ ωοmεν ωουλδ mακε τηε στρυγγλε φορ Ινδεπενδενχε mυχη mορε αττραχτιϖε 
(2) Wοmεν ανδ mεν ωερε ενχουραγεδ το φολλοω α πολιχψ οφ �γιϖε ανδ τακε� 
(3) Ινδιαν ωοmεν τηρουγη τηειρ σπεεχηεσ χουλδ δραω mανψ mορε πεοπλε ιντο τηε mοϖεmεντ 
(4) Νατιοναλιστ λεαδερσ ενλιστεδ τηε συππορτ οφ τηε ωοmεν το τηειρ χαυσε βψ προmισινγ τηεm τηε 

ριγητ το ϖοτε αφτερ Ινδεπενδενχε 
60. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ρεγαρδινγ ωοmεν�σ ριγητσ ισ υντρυε βασεδ ον τηε πασσαγε ? 

(1) Wοmεν ωερε νοω βεχοmινγ ϖοχαλ ιν τηειρ δεmανδσ φορ ριγητσ, ινχλυδινγ πολιτιχαλ ριγητσ 
(2) Μανψ ωοmεν φροm αλλ χοmmυνιτιεσ χαmε φορωαρδ το ϕοιν τηε στρυγγλε φορ φρεεδοm 
(3) Wοmεν γοτ τηε συππορτ οφ νατιοναλιστ λεαδερσ 
(4) Wοmεν�σ ωριτινγσ ωερε νοτ αππρεχιατεδ 

 

61. ��Τηρουγηουτ τηε 19τη χεντυρψ, mοστ εδυχατεδ ωοmεν ωερε ταυγητ ατ ηοmε 
βψ λιβεραλ φατηερσ ανδ ηυσβανδσ ινστεαδ οφ σενδινγ τηεm το σχηοολσ.�� 

 Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ νοτ α χορρεχτ ρεασον φορ τηε αβοϖε τρενδ ? 

(1) Πεοπλε φεαρεδ τηατ σχηοολσ ωουλδ τακε γιρλσ αωαψ φροm ηοmε 

(2) Μεν δεριϖεδ γρεατ πλεασυρε βψ τεαχηινγ γιρλσ ατ ηοmε 
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(3) Γιρλσ ηαδ το τραϖελ τηρουγη πυβλιχ πλαχεσ ιν ορδερ το ρεαχη σχηοολ ανδ τηειρ σαφετψ ρεmαινεδ α 
χονχερν 

(4) Τηερε ωασ α φεαρ τηατ σχηοολινγ ωουλδ πρεϖεντ γιρλσ φροm δοινγ τηειρ δοmεστιχ δυτιεσ 

 
62. Wηψ ισ mινινγ χαλλεδ α πριmαρψ αχτιϖιτψ ? 

(1) Ιτ ινϖολϖεσ προδυχτιον φροm τηε νατυραλ ρεσουρχεσ οφ τηε εαρτη 

(2) Ιτ ισ ονε οφ τηε εαρλιεστ φορmσ οφ ηυmαν αχτιϖιτιεσ 

(3) Ιτ βρινγσ α λοτ οφ mονεψ το τηε γοϖερνmεντ 

(4) Ιτ ισ τηε βιγγεστ εmπλοψερ οφ ωορκερσ 

 
63. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α mινεραλ ? 

(1) Γραπηιτε ιν πενχιλ 

(2) Σαλτ υσεδ φορ χοοκινγ 

(3) Γολδ ανδ σιλϖερ ιν ϕεωελλερψ 

(4) Μιχα υσεδ φορ ινσυλατιον 

 
64. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ωασ νοτ α προβλεm φαχεδ βψ Ινδια σοον αφτερ Ινδεπενδενχε ? 

(1) Wεαλτη ανδ δεβτσ το βε εθυαλλψ διστριβυτεδ αmονγ Ινδια, Πακισταν ανδ Γρεατ Βριταιν 

(2) Περσυαδινγ τηε Πρινχελψ Στατεσ το ϕοιν τηε Ινδιαν Υνιον 

(3) Εχονοmιχ δεϖελοπmεντ 

(4) Ρεφυγεεσ φροm Πακισταν 

 

移 65. Τηουγη Ινδια χηοσε υνιϖερσαλ αδυλτ φρανχηισε αφτερ βεχοmινγ ινδεπενδεντ, 
τηισ ωασ ωιτηηελδ ιν mανψ οτηερ σοϖερειγν χουντριεσ ον τηε βασισ οφ χερταιν 
χριτερια. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ωασ νοτ ονε οφ τηε χριτερια ? 

(1) Εδυχατιον 

(2) Ρελιγιον 

(3) Γενδερ 

(4) Προπερτψ 
66. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ εξπλαινσ τηε εσσενχε οφ �mιξεδ εχονοmψ� ? 

(1) Βοτη τηε Στατεσ ανδ Χεντρε διϖιδε ρεσπονσιβιλιτψ τοωαρδσ εχονοmιχ δεϖελοπmεντ 

(2) Βοτη τηε Πυβλιχ ανδ τηε Πριϖατε σεχτορ πλαψ α σιγνιφιχαντ ρολε ιν ινχρεασινγ προδυχτιον ανδ 
γενερατιον οφ ϕοβσ 

(3) Βοτη τηε Πυβλιχ ανδ τηε Πριϖατε σεχτορ σηαρε τηε προφιτσ γενερατεδ ιν τηε εχονοmψ εθυαλλψ 

(4) Βοτη τηε Χεντραλ ανδ Στατε Γοϖερνmεντσ ηαϖε α σαψ ιν τηε λεγισλατιον χοντρολλινγ τηε εχονοmψ 
οφ τηε χουντρψ 

67. Wηιχη ονε αmονγ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α φεατυρε οφ �Λιτηοσπηερε� ? 

(1) 97% οφ τηε Εαρτη�σ ωατερ λιεσ ιν τηε Λιτηοσπηερε 

(2) Λανδφορmσ αρε φουνδ ον οχεαν φλοορ αλσο 

(3) Μινεραλ ωεαλτη ισ φουνδ ιν τηισ σπηερε 

(4) Μουνταινσ, πλατεαυσ ανδ ϖαλλεψσ φορm α παρτ οφ Λιτηοσπηερε 
68. Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ χαννοτ βε σαιδ αβουτ ουρ πλανετ �Εαρτη� ? 
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(1) Ιτ ισ α περφεχτ σπηερε 

(2) Ιτ ισ σλιγητλψ φλαττενεδ ατ τηε Πολεσ 

(3) Ιτ ηασ α βυλγε ιν τηε mιδδλε 

(4) Ιτ ισ χαλλεδ τηε �βλυε πλανετ� 
69. Οχεαν ωατερ κεεπσ mοϖινγ χοντινυουσλψ υνλικε τηε χαλm ωατερ οφ πονδσ ανδ λακεσ. Wηιχη ονε οφ τηε 

φολλοωινγ χατεγοριεσ ισ νοτ ονε οφ τηε mοϖεmεντσ οφ ωατερ ? 

(1) Wαϖεσ 

(2) Wατερ χψχλε 

(3) Τιδεσ 

(4) Χυρρεντσ 

 
70. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ αν αδϖανταγε οφ ηιγη τιδεσ ? 

(1) Τηεψ ηελπ ιν φισηινγ 

(2) Ελεχτριχιτψ χουλδ βε γενερατεδ φροm τηεm 

(3) Τηεψ ηελπ τηε λοχαλ εχονοmψ βψ δραωινγ τουριστσ 

(4) Ναϖιγατιον ισ εασιερ 

 
Directions : Based on your reading of the case study given below, answer the next two questions (Q. No. 71 & 72), by 

selecting the most appropriate option. 

 

 Ρασηmι ηασ τηε ηαβιτ οφ ασκινγ τηε συρναmεσ οφ περσονσ ωηοm σηε χοmεσ αχροσσ φορ τηε φιρστ τιmε. 
Σηε ηασ το πλαχε τηε χονχερνεδ περσον ιν τηε ϖαρνα σψστεm οφ Ινδιαν σοχιετψ. Τηισ ενθυιρψ αβουτ 
χαστε ιδεντιτψ ισ ρεσεντεδ βψ mανψ πεοπλε τηουγη ιτ ισ νοτ εξπρεσσεδ οπενλψ. Τηινγσ αρε mορε 
χοmπλιχατεδ ωηεν σηε mεετσ α περσον φροm ανοτηερ ρεγιον ορ παρτ οφ Ινδια. Σηε ισ υναβλε το φιγυρε 
ουτ τηειρ χαστε στατυσ εϖεν ιφ τηατ περσον ρεϖεαλσ τηε συρναmε. Τηισ �ωορλδ ϖιεω� οφ Ρασηmι, 
αχχορδινγ το ηερ, δοεσ νοτ αφφεχτ/ινφλυενχε ηερ τεαχηινγ−λεαρνινγ τρανσαχτιον προχεσσ. Σηε σαψσ τηατ 
ιτ ισ παρτ οφ ηερ πριmαρψ σοχιαλιζατιον ανδ σηε χαννοτ ηελπ ιτ. 

 
71. Πριmαρψ σοχιαλιζατιον ισ 

(1) σοχιαλ νετωορκινγ ατ τηε πριmαρψ λεϖελ 

(2) λεαρνινγ φροm φαmιλψ ανδ φριενδσ ατ αν εαρλψ αγε 

(3) λεαρνινγ φροm σοχιετψ δυρινγ αδολεσχενχε 

(4) mεmορισινγ ανδ ιmιτατινγ τηε τεαχηερ 

 
72. Τηε ρεσεντmεντ ισ ϕυστιφιεδ βεχαυσε τηε τεαχηερ�σ αττιτυδε 

(1) ηιγηλιγητσ τηε νεεδ φορ σοχιαλιζατιον 

(2) ισ πυρελψ βασεδ ον περσοναλ βιασεσ 

(3) ισ νοτ αν ινδιχτmεντ οφ τηε στερεοτψπεσ ιτ χρεατεσ 

(4) περπετυατεσ σοχιαλ, πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ ινεθυαλιτιεσ 

 

73. Μοστ πεοπλε δυρινγ τηε 19τη χεντυρψ φελτ εδυχατιον ωιλλ ηαϖε α �χορρυπτινγ� 
ινφλυενχε ον ωοmεν. 

 Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ βρινγσ ουτ τηε χοντεξτυαλ mεανινγ οφ �χορρυπτινγ� ιν τηε αβοϖε σεντενχε ? 

(1) Wοmεν ωερε mορε χορρυπτ τηαν mεν 
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(2) Ιτ ωουλδ βρινγ τηεm mορε mονεψ 

(3) Τηε ποωερ τηεψ γαιν τηρουγη εδυχατιον ωουλδ τακε τηεm αωαψ φροm τηειρ τραδιτιοναλ ρολεσ 

(4) Τηεψ ωουλδ βεχοmε ιmπυρε 

 
74. Α τεαχηερ γιϖεσ τηε φολλοωινγ εξερχισε το ηερ στυδεντσ : 

Ιmαγινε ψου αρε α mεmβερ οφ α νοmαδιχ χοmmυνιτψ τηατ σηιφτσ ρεσιδενχε  εϖερψ 3 mοντησ. Ηοω 
ωουλδ τηισ χηανγε ψουρ λιφε ? 

(1) Τηε θυεστιον ωιλλ προϖε τηατ α στυδεντ�σ λιφε ισ φαρ σαφερ ανδ mορε ενϕοψαβλε τηαν τηε λιφε οφ 
πεοπλε ιν συχη σιτυατιονσ 

(2) Τηε θυεστιον ωιλλ mακε στυδεντσ λεσσ εγοχεντριχ ανδ προmοτε υνιϖερσαλ βροτηερηοοδ 

(3) Τηε θυεστιον ωιλλ ιmπρεσσ υπον τηε στυδεντσ τηατ φαχτσ αρε mορε ιmπορταντ τηαν ρεφλεχτιον ιν 
Σοχιαλ Σχιενχε 

(4) Τηε θυεστιον ωιλλ ηελπ στυδεντσ πλαχε τηεmσελϖεσ ιν νεω σιτυατιονσ το γαιν α βεττερ 
υνδερστανδινγ οφ τηε χονχεπτσ ινϖολϖεδ 

 
 τηε πασσαγε γιϖεν βελοω, ανσωερ τηε νεξτ τωο θυεστιονσ (Θ. Νο. 75 & 76), βψ σελεχτινγ τηε mοστ 

αππροπριατε οπτιον. 
 
 ��Τηε ποπυλαρ περχεπτιον οφ Σοχιαλ Σχιενχε ισ τηατ ιτ ισ α νον−υτιλιτψ συβϕεχτ. Ασ α ρεσυλτ, λοω σελφ−

εστεεm γοϖερνσ τηε χλασσροοm τρανσαχτιονσ, ωιτη βοτη τεαχηερσ ανδ στυδεντσ φεελινγ υνιντερεστεδ ιν 
χοmπρεηενδινγ ιτσ χοντεντσ. Φροm τηε ινιτιαλ σταγεσ οφ σχηοολινγ, ιτ ισ οφτεν συγγεστεδ το στυδεντσ 
τηατ τηε Νατυραλ Σχιενχεσ αρε συπεριορ το τηε Σοχιαλ Σχιενχεσ.�� 

 Σουρχε : ΝΧΦ�2005, 
Τεαχηινγ οφ Σοχιαλ Σχιενχεσ 

 
75. Wηατ ισ τηε χοντεξτ ιν ωηιχη τηε τερm �νον−υτιλιτψ συβϕεχτ� ισ υσεδ ιν τηε αβοϖε εξτραχτ ? 

(1) Σοχιαλ Σχιενχε ηασ νοτηινγ το οφφερ το ιmπροϖε ηυmαν χιϖιλιζατιον 

(2) Στυδψινγ Σοχιαλ Σχιενχε δοεσ νοτ λεαδ το ωελλ−παιδ ϕοβσ ανδ mατεριαλ ωεαλτη 

(3) Σοχιαλ Σχιενχε ισ α συβϕεχτ τηατ χαννοτ βε λεαρντ φορ ιτσ υτιλιτψ 

(4) Σοχιαλ Σχιενχε ισ α δρψ ανδ διφφιχυλτ συβϕεχτ ηαϖινγ νο υσε φορ εδυχατορσ ορ λεαρνερσ 

 
76. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ βεστ χονϖεψσ τηε εσσενχε οφ τηε αβοϖε εξτραχτ ? 

(1) Τηε ωαψ Σοχιαλ Σχιενχε ισ ταυγητ το στυδεντσ δοεσ νοτ εντηυσε τηεm το τακε Σοχιαλ Σχιενχε 
σεριουσλψ 

(2) Νατυραλ Σχιενχεσ νεεδ το βε γιϖεν ιmπορτανχε ιν σχηοολ χυρριχυλυm 

(3) Στυδεντσ χονσιδερεδ γοοδ ιν Νατυραλ Σχιενχεσ αρε χονσιδερεδ βριγητ 

(4) Σοχιαλ Σχιενχεσ αρε ινφεριορ το Νατυραλ Σχιενχεσ σινχε τηεψ αρε νον−υτιλιταριαν συβϕεχτσ 

 
77. Τηε σιγνιφιχανχε οφ λανγυαγε ιν τεαχηινγ−λεαρνινγ οφ Σοχιαλ Σχιενχε χαννοτ βε οϖερ−εmπηασιζεδ. 
 Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ δοεσ νοτ χονϖεψ τηε αβοϖε ιδεα ? 

(1) Εφφεχτιϖε υνδερστανδινγ οφ τηε mεανινγ ανδ υσε οφ α λανγυαγε ενηανχεσ λεαρνινγ ιν Σοχιαλ 
Σχιενχε 

(2) Λανγυαγε ισ οφ λεαστ σιγνιφιχανχε ιν α φαχτ−οριεντεδ συβϕεχτ λικε Σοχιαλ Σχιενχε 

(3) Ονλψ α λανγυαγε τεαχηερ χαν δο ϕυστιχε το τηε τεαχηινγ−λεαρνινγ προχεσσ οφ Σοχιαλ Σχιενχε 
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(4) Σινχε λανγυαγε ισ ιmπορταντ, α Σοχιαλ Σχιενχε τεαχηερ σηουλδ ινχλυδε χοmπρεηενσιον ανδ 
γραmmαρ θυεστιονσ ιν Σοχιαλ Σχιενχε τεστσ 

 
78. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ ινχορρεχτ αβουτ Σοχιαλ Σχιενχε ? 

(1) Σοχιαλ Σχιενχε ενχοmπασσεσ διϖερσε χονχερνσ οφ σοχιετψ, ινχλυδινγ ηιστοριχαλ, γεογραπηιχαλ, 
εχονοmιχ ανδ πολιτιχαλ διmενσιονσ 

(2) Σοχιαλ Σχιενχε χρεατεσ ανδ ωιδενσ ηυmαν ϖαλυεσ συχη ασ φρεεδοm, ρεσπεχτ φορ διϖερσιτψ, ετχ. 

(3) Ασ Σοχιαλ Σχιενχε δεαλσ ωιτη πεοπλε, τηε νατυρε οφ ενθυιρψ ισ νοτ σχιεντιφιχ 

(4) Σοχιαλ Σχιενχε λαψσ τηε φουνδατιονσ φορ αν αναλψτιχαλ ανδ χρεατιϖε mινδσετ 

 
79. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ νοτ α σουρχε mατεριαλ φορ ωριτινγ οραλ ηιστορψ ? 

(1) Τηε ανεχδοτεσ οφ α περσον ωηο παρτιχιπατεδ ιν τηε �Θυιτ Ινδια Μοϖεmεντ� 

(2) Α Βριτιση σολδιερ�σ οραλ αχχουντ οφ τηε Σεποψ Μυτινψ 

(3) Τηε mεmοριεσ οφ α περσον ωηο mιγρατεδ το Πακισταν φροm Ινδια ατ τηε τιmε οφ Παρτιτιον 

(4) Α σχηολαρ ταλκινγ αβουτ τοδαψ�σ εδυχατιον σψστεm 

 
80. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ αβουτ τηε τιτλε οφ ΝΧΕΡΤ Ηιστορψ τεξτβοοκ, �Ουρ Παστσ�, ασ 

εξπρεσσεδ βψ τηε αυτηορσ, ισ νοτ χορρεχτ ? 

(1) Ιτ ισ αβουτ τηε παστσ οφ νειγηβουρινγ χουντριεσ 

(2) Ιτ δοεσ νοτ ταλκ αβουτ τηε τιmεσ οφ κινγσ ανδ θυεενσ ονλψ 

(3) Ιτ τριεσ το βρινγ ουτ χοντριβυτιον οφ ϖαριουσ γρουπσ ορ χοmmυνιτιεσ λικε φαρmερσ ανδ αρτισανσ 

(4) Ιτ εmπηασιζεσ τηε νοτιον τηατ Ινδια δοεσ νοτ ηαϖε ϕυστ �ονε παστ� βυτ �mανψ παστσ� 
81. Τηε φολλοωινγ θυεστιον ισ γιϖεν υνδερ τηε ηεαδινγ �Λετ�σ δισχυσσ�  ατ τηε ενδ οφ  α χηαπτερ : 

 �Wηψ δο ψου τηινκ ορδιναρψ mεν ανδ ωοmεν διδ νοτ γενεραλλψ κεεπ ρεχορδσ οφ ωηατ τηεψ διδ ?�  

 Wηατ ισ τηε ρελεϖανχε οφ ασκινγ τηισ θυεστιον ? 

(1) Συχη θυεστιονσ ενχουραγε γυεσσωορκ ανδ σο σηουλδ νοτ βε γιϖεν 

(2) Ορδιναρψ mεν ανδ ωοmεν λεαδ χοmmον λιϖεσ. Τηερε ισ νοτηινγ γρεατ ορ οφ σιγνιφιχανχε το 
ωριτε αβουτ τηεm 

(3) Ιτ ισ γοοδ το ιγνιτε α δισχυσσιον ανδ λετ στυδεντσ χοmε ουτ ωιτη τηειρ ρεασονινγ 

(4) Θυεστιονσ ωηιχη δο νοτ ηαϖε φιξεδ ανσωερσ σηουλδ νοτ βε γιϖεν, ασ τηεψ ωιλλ χονφυσε τηε 
στυδεντσ 

82. Wηιχη τψπε οφ θυεστιονσ ωιλλ νοτ δεϖελοπ χριτιχαλ τηινκινγ αmονγ στυδεντσ ? 

(1) Χλοσεδ−ενδεδ θυεστιονσ 

(2) Οπεν−ενδεδ θυεστιονσ 

(3) Προβινγ θυεστιονσ 

(4) Dιϖεργεντ θυεστιονσ 
83. Wηιλε δισχυσσινγ γενδερ ρολεσ ιν τηε χλασσροοm, ψου ωουλδ ασσερτ τηατ 

(1) τηερε αρε διφφερεντ προφεσσιονσ φορ mεν ανδ ωοmεν 

(2) βοψσ νεεδ το αττενδ σχηοολ ασ τηεψ αρε τηε φυτυρε εαρνινγ mεmβερσ οφ τηε φαmιλψ 

(3) γενδερ στερεοτψπεσ ιν σοχιετψ νεεδ το βε αδδρεσσεδ mεανινγφυλλψ 

(4) ηουσεηολδ ωορκ σηουλδ νοτ βε σεεν ασ προδυχτιϖε 

移 
84. Τηε αππροαχη οφ τηε �Σοχιαλ ανδ Πολιτιχαλ Λιφε� τεξτβοοκσ οφ ΝΧΕΡΤ ισ το 
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(1) γιϖε τηε λεαρνερ ονε χορρεχτ ανσωερ φορ α θυεστιον 

(2) φοχυσ τηε αττεντιον οφ τηε λεαρνερσ ον τηε φαχτυαλ χοντεντ οφ λεσσονσ 

(3) υσε δεφινιτιονσ το συm υπ α χονχεπτ 

(4) υσε χασε στυδιεσ ανδ ναρρατιϖεσ το εξπλαιν χονχεπτσ 

 
85. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ θυεστιονσ ωουλδ ηελπ βυιλδ τηε χριτιχαλ τηινκινγ σκιλλσ οφ στυδεντσ ? 

(1) �Αλλ χοmmυνιχαβλε δισεασεσ αρε ωατερ βορνε�. Στατε ωηετηερ τρυε ορ φαλσε. 

(2) Χοmmεντ ον τηε �δουβλε βυρδεν οφ ωοmεν�σ ωορκ�. 

(3) Wριτε τωο mεασυρεσ τηε γοϖερνmεντ ηασ αδοπτεδ το χοντρολ πολλυτιον. 

(4) Wηατ ισ τηε γοϖερνmεντ�σ ρολε ιν Ινδιαν Ηεαλτη ανδ Ινδιαν Εδυχατιον ? 

 
86. Ψου αρε τεαχηινγ �Υνιτψ ιν Dιϖερσιτψ� το τηε στυδεντσ οφ Χλασσ−ςΙΙΙ. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ αχτιϖιτιεσ 

ωουλδ ψου  δο το mακε τηε στυδεντσ υνδερστανδ  τηε  χονχεπτ  εφφεχτιϖελψ ? 

(1) Wριτε αν εσσαψ ον τηε ριϖερ δισπυτεσ βετωεεν Στατεσ οφ Ινδια 

(2) Πρεπαρε α mοδελ οφ τηε Ηψδρο−ελεχτριχ προϕεχτ νεαρ τηε σχηοολ 

(3) Χονδυχτ α τεστ αφτερ τηε λεσσον ισ τηορουγηλψ ταυγητ 

(4) Πρεσεντ α φεατυρε ον τηε διφφερεντ δανχε φορmσ οφ ουρ χουντρψ αππρεχιατινγ τηειρ υνδερλψινγ 
σιmιλαριτιεσ ανδ διφφερενχεσ 

 
87. Dιαγνοστιχ τεστινγ ιν Σοχιαλ Σχιενχε ωιλλ ηελπ α τεαχηερ υνδερστανδ 

(1) τηε παρτ οφ τηε τοπιχ τηε στυδεντ ηασ νοτ mεmορισεδ 

(2) λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ α στυδεντ ισ φαχινγ ιν Σοχιαλ Σχιενχε 

(3) ηοω ρεϖισιον ωορκ ηασ ηελπεδ ηερ στυδεντσ 

(4) ηοω ιντελλιγεντ ηερ στυδεντσ αρε 

 
88. Χηοοσε τηε mοστ ιναππροπριατε στατεmεντ ρεγαρδινγ τεαχηινγ οφ Σοχιαλ Σχιενχε ιν mιδδλε σχηοολ. 

(1) Σοχιαλ Σχιενχε σηουλδ βε ταυγητ ασ ιτ ηελπσ το αχθυιρε αν υνδερστανδινγ οφ ηυmαν 
ρελατιονσηιπσ 

(2) Σοχιαλ Σχιενχε σηουλδ βε ταυγητ ασ ιτ ηελπσ σενσιτιζε χηιλδρεν ρεγαρδινγ σοχιαλ ρεαλιτψ 

(3) Σοχιαλ Σχιενχε σηουλδ βε ταυγητ βεχαυσε ιτ ηελπσ στυδεντσ δεβατε ανδ ρεφλεχτ ον σοχιαλ ισσυεσ 

(4) Σοχιαλ Σχιενχε σηουλδ βε α παρτ οφ τηε χυρριχυλυm σο τηατ τηε λεαρνερσ κνοω αβουτ τηε λιϖεσ οφ 
κινγσ ανδ τηε βαττλεσ τηεψ φουγητ 

 
89. Dοινγ αχτιϖιτιεσ ωιτη χηιλδρεν ωιλλ βε εφφεχτιϖε ονλψ ιφ 

(1) τηε τεαχηερ δοεσ νοτ κνοω ωηψ σηε ισ δοινγ ιτ 

(2) τηε τεαχηερ χονδυχτσ τηεm το χοmπλετε ηερ �Λεσσον Πλαν� 

(3) τηε τεαχηερ δοεσ τηεm ασ α πρετενχε το οβεψ ηερ πρινχιπαλ�σ διρεχτιονσ φορ αχτιϖιτψ−βασεδ 
λεαρνινγ 

(4) σηε βελιεϖεσ τηατ αχτιϖιτψ−βασεδ εδυχατιον ωιλλ ηελπ τηε χηιλδ ιν υνδερστανδινγ τηε χονχεπτσ 

 
90. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ σηουλδ νοτ βε α παρτ οφ τηε Σοχιαλ Σχιενχε ινστρυχτιοναλ προχεσσ ? 

(1) Πλαννινγ 
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(2) Dιχτατιον οφ φαχτσ 

(3) Φεεδβαχκ mεχηανισm 

(4) Ιmπλεmεντατιον 

 

 

Directions : Read the passage given below and answer the 

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

appropriate option. 

1 Αννυαλλψ, τηερε αρε α mιλλιον χασεσ οφ 
σνακεβιτε ιν Ινδια ανδ οφ τηεσε, χλοσε το 
50,000 συχχυmβ το τηε βιτεσ. 

2 Wηεν ψου λοοκ αρουνδ τηε χουντρψσιδε, 
ωηερε mοστ βιτεσ οχχυρ, ανδ νοτιχε 
πεοπλε�σ ηαβιτσ ανδ λιφεστψλεσ, τηεσε 
φιγυρεσ αρεν�τ συρπρισινγ. Πεοπλε ωαλκ 
βαρεφοοτ ωιτηουτ α τορχη ατ νιγητ ωηεν 
τηεψ αρε mοστ λικελψ το στεπ ον α 
φοραγινγ ϖενοmουσ σνακε. 

3 Wε ενχουραγε ροδεντσ βψ δισποσινγ 
ωαστε φοοδ ουτ ιν τηε οπεν, ορ βψ στορινγ 
φοοδγραινσ ιν τηε ηουσε. Αττραχτεδ βψ 
τηε σmελλ οφ ρατσ, σνακεσ εντερ ηουσεσ 
ανδ ωηεν ονε χραωλσ οϖερ σοmεονε 
ασλεεπ ον τηε φλοορ ανδ τηε περσον 
τωιτχηεσ ορ ρολλσ οϖερ, ιτ mαψ βιτε ιν 
δεφενχε. 

4 Ονχε βιττεν, ωε δον�τ ρυση το τηε 
ηοσπιταλ. Ινστεαδ, ωε σεεκ ουτ τηε 
νεαρεστ χονmαν, τιε τουρνιθυετσ, εατ 
ϖιλε ταστινγ ηερβαλ χηυτνεψσ, αππλψ 
πουλτιχεσ ορ σπυριουσ στονεσ, 
χυτ/σλιχε/συχκ τηε βιττεν σποτ, ανδ οτηερ 
γηαστλψ τιmε−χονσυmινγ δεαδλψ 
��ρεmεδιεσ��. 

5 Ασ Ροm χαττιλψ ρεmαρκσ : ��Ιφ τηε σνακε 
ηασν�τ ινϕεχτεδ ενουγη ϖενοm, εϖεν 
ποππινγ αν ασπιριν χαν σαϖε ψουρ λιφε.�� 
Τηατ�σ τηε κεψ � σνακεσ ινϕεχτ ϖενοm 
ϖολυνταριλψ ανδ ωε ηαϖε νο ωαψ οφ 
κνοωινγ ιφ ιτ ηασ ινϕεχτεδ ϖενοm, ανδ ιφ 
ιτ ισ α λετηαλ δοσε. Τηε ονλψ φιρστ αιδ ισ το 
ιmmοβιλισε τηε βιττεν λιmβ λικε ψου 
ωουλδ α φραχτυρε, ανδ γετ το α ηοσπιταλ 
φορ αντι−ϖενοm σερυm ωιτηουτ ωαστινγ 
τιmε. 

91. Οφ τηε πεοπλε ωηο αρε βιττεν βψ σνακεσ ιν 
Ινδια, τηε φαταλιτψ ρατε ισ  

(1) 5% 

(2) 25% 

(3) 50% 

(4) 100% 

 
92. Αχχορδινγ το τηε αυτηορ, πεοπλε λιϖινγ ιν 

ωηιχη παρτσ αρε mορε προνε το σνακε βιτεσ ? 

(1) Χροωδεδ χιτιεσ 

(2) Τηε οπεν 

(3) ςιλλαγεσ 

(4) Φορεστσ 

 
93. Στορινγ φοοδγραινσ ιν τηε ηουσε ισ ονε οφ τηε 

χαυσεσ φορ σνακε βιτεσ βεχαυσε  

(1) φοοδγραινσ αττραχτ ρατσ ωηιχη ιν τυρν 
αττραχτ σνακεσ 

(2) σνακεσ εντερ ηουσεσ ιν σεαρχη οφ στορεδ 
φοοδγραινσ 

(3) τηε σmελλ οφ φοοδγραινσ βρινγσ βοτη 
σνακεσ ανδ οτηερ ανιmαλσ ιντο τηε 
ηουσε 

(4) στορεδ φοοδγραινσ χρεατε χονϖενιεντ 
ηιδινγ πλαχεσ φορ σνακεσ ωιτηιν ηουσεσ 

 
94. �... ιτ mαψ βιτε ιν δεφενχε� (παρα−3). Τηισ 

οβσερϖατιον ιmπλιεσ τηατ 

(1) α σνακε ισ ϖερψ γοοδ ατ δεφενδινγ ιτσελφ 

(2) α σνακε mαψ βιτε α ηυmαν βεινγ ιν 
ορδερ το δεφενδ ιτσ πρεψ 

(3) ηυmαν βεινγσ αρε δεφενχελεσσ αγαινστ 
σνακεσ  

(4) α σνακε βιτεσ α ηυmαν ονλψ ωηεν ιτ ισ 
τηρεατενεδ  

 
95. Wηατ, αχχορδινγ το τηε αυτηορ, ισ τηε ρεασον 

φορ τηε ηιγη φαταλιτψ ρατε δυε το σνακεβιτεσ ιν 
Ινδια ? 
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(1) Σηορταγε οφ mεδιχαλ φαχιλιτιεσ  

(2) Λαχκ οφ σχιεντιφιχ κνοωλεδγε αβουτ 
σνακεβιτεσ 

(3) Σηορταγε οφ αντι−ϖενοm σερυm 

(4) Σηορταγε οφ δοχτορσ 

 
96. Ιν τηε ινστανχε οφ α σνακεβιτε, ωηατ σηουλδ 

ωε δο ιmmεδιατελψ ? 

(1) Τιε τορνιθυετσ 

(2) Εατ ηερβαλ χηυτνεψσ 

(3) Ιmmοβιλισε τηε βιττεν παρτ ανδ γετ αντι−
ϖενοm σερυm 

(4) Χυτ−σλιχε−συχκ τηε βιττεν σποτ 
97. Πιχκ ουτ α ωορδ φροm τηε πασσαγε ωηιχη 

mεανσ �το γο αρουνδ ιν σεαρχη οφ φοοδ�. (Παρα 
2) 

(1) φοραγινγ 

(2) χουντρψσιδε 

(3) ϖενοmουσ 

(4) βαρεφοοτ 
98. ��Ιφ τηε σνακε ηασν�τ ινϕεχτεδ ενουγη ϖενοm, 

εϖεν ποππινγ αν ασπιριν χαν σαϖε ψουρ λιφε.�� 
Τηισ σεντενχε χαν βε ρεωριττεν ωιτηουτ 
χηανγινγ τηε mεανινγ ασ 

(1) Wηεν α σνακε ηασ νοτ ινϕεχτεδ ενουγη 
ϖενοm, λιφε χαν βε σαϖεδ εϖεν βψ 
σωαλλοωινγ αν ασπιριν. 

(2) Λιφε χαν βε σαϖεδ εϖεν βψ σωαλλοωινγ αν 
ασπιριν, εϖεν τηουγη τηε σνακε ηασν�τ 
ινϕεχτεδ ενουγη ϖενοm. 

(3) Εϖεν ποππινγ αν ασπιριν χαν σαϖε ψουρ 
λιφε, ιν σπιτε οφ α σνακε νοτ ηαϖινγ 
ινϕεχτεδ ενουγη ϖενοm. 

(4) Ασ λονγ ασ ψου αρε ποππινγ αν ασπιριν το 
σαϖε ψουρ λιφε, τηε σνακε ωιλλ νοτ ινϕεχτ 
ενουγη ϖενοm. 

 
99. Πιχκ ουτ α ωορδ φροm τηε πασσαγε, τηατ mεανσ 

�ηαϖινγ τηε ποωερ το χαυσε δεατη�. (Παρα 5) 

(1) ιmmοβιλισε 

(2) ϖολυνταριλψ 

(3) λετηαλ 

(4) σερυm 

Directions : Read the poem given below and answer the 

questions that follow (Q. No. 100–105) by selecting the 

most appropriate option. 

 
 1 Γο ηανγ ψουρσελφ, ψου ολδ Μ.D.! 

 Ψου σηαλλ νοτ σνεερ ατ mε. 

 Πιχκ υπ ψουρ ηατ ανδ στετηοσχοπε, 

 Γο ωαση ψουρ mουτη ωιτη λαυνδρψ σοαπ; 

 Ι χοντεmπλατε α ϕοψ εξθυισιτε 

 Ι�m νοτ παψινγ ψου φορ ψουρ ϖισιτ. 

 Ι διδ νοτ χαλλ ψου το βε τολδ 

 Μψ mαλαδψ ισ α χοmmον χολδ. 

 

 2 Βψ πουνδινγ βροω ανδ σωολλεν λιπ; 

 Βψ φεϖερ�σ ηοτ ανδ σχαλψ γριπ; 

 Βψ τηοσε τωο ρεδ ρεδυνδαντ εψεσ 

 Τηατ ωεεπ λικε ωοεφυλ Απριλ σκιεσ; 

 Βψ ραχκινγ σνυφφλε, σνορτ, ανδ σνιφφ; 

 Βψ ηανδκερχηιεφ αφτερ ηανδκερχηιεφ; 

 Τηισ χολδ ψου ωαϖε αωαψ ασ ναυγητ 

 Ισ τηε δαmνεδεστ χολδ mαν εϖερ χαυγητ ! 

 

 3 Βαχιλλι σωαρm ωιτηιν mψ πορταλσ 

 Συχη ασ ωερε νε�ερ χονχειϖεδ βψ mορταλσ, 

 Βυτ βρεδ βψ σχιεντιστσ ωισε ανδ ηοαρψ 

 Ιν σοmε Ολψmπιχ λαβορατορψ; 

 Βαχτερια ασ λαργε ασ mιχε, 

 Wιτη φεετ οφ φιρε ανδ ηεαδσ οφ ιχε 

 Wηο νεϖερ ιντερρυπτ φορ σλυmβερ 

 Τηειρ σταmπινγ ελεπηαντινε ρυmβα. 

 

 
100. Wηατ ισ τηε εmοτιον τηατ τηε ποετ δισπλαψσ ιν 

τηε φιρστ στανζα ? 

(1) Ανγερ 

(2) ϑοψ 

(3) ϑεαλουσψ 

(4) Σψmπατηψ 
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101. Wηψ ανδ ατ ωηοm δοεσ τηε ποετ σηοω ηισ 
εmοτιον ? 

(1) Ατ αν ολδ mαν βεχαυσε ηε ηασ σνεερεδ 
ατ τηε ποετ 

(2) Ατ α δοχτορ φορ αν ινχορρεχτ διαγνοσισ οφ 
ηισ mεδιχαλ χονδιτιον 

(3) Ατ α φριενδ ωηο ισ ηαππψ ατ τηε ποετ�σ 
πλιγητ 

(4) Ατ α δοχτορ ωηο ηασ σαιδ τηε ποετ 
mερελψ ηασ α χολδ 

102. Τηε ποετ δεσχριβεσ ηισ εψεσ ασ �τωο ρεδ 
ρεδυνδαντ εψεσ� βεχαυσε 

(1) ηε χαννοτ σεε προπερλψ δυε το τηε χολδ 

(2) τηεψ σηοω ηοω φυριουσ τηε ποετ ισ  

(3) τηεψ ηαϖε βεεν αφφεχτεδ βψ αν εψε−
δισεασε 

(4) ιν ηισ mεδιχαλ χονδιτιον τηε ποετ ισ 
ιmαγινινγ τηινγσ 

103. �Βαχτερια ασ λαργε ασ mιχε� ισ αν ινστανχε οφ 
α/αν 

(1) σιmιλε ανδ α ηψπερβολε 

(2) mεταπηορ 

(3) περσονιφιχατιον 

(4) αλλιτερατιον 

 
104. �Wηο νεϖερ ιντερρυπτ φορ σλυmβερ 

Τηειρ σταmπινγ ελεπηαντινε ρυmβα.� 

 

Τηε mεανινγ οφ τηεσε λινεσ ισ τηατ 

(1) τηε βαχτερια αρε χοντινυουσλψ σταmπινγ 
τηειρ ελεπηαντ−λικε φεετ 

(2) τηε χολδ−χαυσινγ γερmσ αρε χαυσινγ 
mυχη δισχοmφορτ ανδ παιν το τηε ποετ 
ωιτηουτ ανψ βρεακ 

(3) τηε βαχιλλι αρε σο αχτιϖε τηατ τηεψ ρεφυσε 
το γο το σλεεπ 

(4) τηε ποετ ισ νοτ αβλε το χονχεντρατε ον ηισ 
ωορκ δυε το τηε ραγινγ χολδ 

105. Τηε γενεραλ τονε οφ τηε ποεm χαν βε δεσχριβεδ 
ασ 

(1) σατιριχαλ ανδ ηαρση 

(2) ιρονιχαλ ανδ mοχκινγ 

(3) ωηιmσιχαλ ανδ ηυmορουσ 

(4) σαδ ανδ τραγιχ 

Directions : Answer the following questions by selecting the 

most appropriate option. 

106. Τηε Χονστρυχτιϖιστ Αππροαχη το λεαρνινγ 
mεανσ 

(1) ινϖολϖινγ τηε στυδεντσ ιν α ϖαριετψ οφ 
αχτιϖιτιεσ το ενχουραγε τηεm το λεαρν 
νεω ωορδσ ανδ στρυχτυρεσ βψ 
αχχοmmοδατινγ τηεm ωιτη τηοσε τηατ 
τηεψ ηαϖε αλρεαδψ λεαρντ τηρουγη α 
προχεσσ οφ δισχοϖερψ 

(2) τεαχηινγ ρυλεσ οφ γραmmαρ ανδ 
χονσολιδατινγ τηρουγη ριγορουσ πραχτιχε 

(3) ηελπινγ λεαρνερσ αχθυιρε νεω ϖοχαβυλαρψ 
βψ στυδψινγ λιτερατυρε ιντενσιϖελψ 

(4) τεαχηινγ νεω ωορδσ ανδ στρυχτυρεσ 
υσινγ α ϖαριετψ οφ αυδιο−ϖισυαλ αιδσ 
φολλοωεδ βψ πραχτιχε τηρουγη δριλλ 

 
107. Wηατ ισ τηε σκιλλ αmονγ τηε ονεσ γιϖεν βελοω 

τηατ χαννοτ βε τεστεδ ιν α φορmαλ ωριττεν 
εξαmινατιον ? 

(1) Ρεαδινγ φορ ινφορmατιον 

(2) Μεανινγ οφ ωορδσ ανδ πηρασεσ 

(3) Εξτενσιϖε ρεαδινγ φορ πλεασυρε 

(4) Αναλψσινγ τεξτσ 

 
108. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ συιταβλε φορ mακινγ 

στυδεντσ ρεσπονσιβλε φορ τηειρ οων λεαρνινγ ? 

(1) Dισχουραγινγ στυδεντσ φροm mακινγ 
δεχισιονσ αβουτ ηοω τηεψ λεαρν βεστ 

(2) Υσινγ τεχηνολογψ το χηατ ανδ νετωορκ 

(3) Ενχουραγινγ στυδεντσ το ασκ mορε ανδ 
mορε θυεστιονσ 

(4) Γιϖινγ α λοτ οφ ηοmεωορκ, προϕεχτ ωορκ 
ανδ ασσιγνmεντσ το ιmπροϖε λανγυαγε 
σκιλλσ οφ στυδεντσ 

 
109. Ανια, ωηιλε τεαχηινγ παραγραπη χονστρυχτιον, 

σηουλδ δραω αττεντιον το 

(1) α λαργε ϖαριετψ οφ ιδεασ 

(2) οριγιναλιτψ οφ ιδεασ 

(3) τοπιχ σεντενχε, συππορτινγ δεταιλσ ανδ 
χοννεχτορσ 

(4) α ρανγε οφ ϖοχαβυλαρψ 
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110. Χοmmυνιχατιϖε Λανγυαγε Τεαχηινγ ισ 
χονχερνεδ ωιτη 

(1) τεαχηινγ οφ ϖοχαβυλαρψ ανδ γραmmαρ 
τηρουγη ρυλεσ οφ σπελλινγ ανδ λανγυαγε 

(2) τεαχηινγ λανγυαγε το λεαρνερσ φορ 
ωριττεν τεστσ 

(3) ιντερπρετινγ γραmmαρ ρυλεσ το συιτ τηε 
αυδιενχε 

(4) ενηανχινγ ρεχεπτιϖε ανδ προδυχτιϖε 
σκιλλσ συχη ασ σπεακινγ, λιστενινγ, 
ρεαδινγ ανδ ωριτινγ 

111. Φορmατιϖε Ασσεσσmεντ ισ ασσεσσmεντ 

(1) οφ λεαρνινγ 

(2) ατ λεαρνινγ 

(3) ιν λεαρνινγ 

(4) φορ λεαρνινγ 
112. Τηε τερm �Χοmπρεηενσιϖε� ιν Χοντινυουσ ανδ 

Χοmπρεηενσιϖε Εϖαλυατιον mεανσ 

(1) σχηολαστιχ δεϖελοπmεντ 

(2) χο−σχηολαστιχ δεϖελοπmεντ 

(3) αχαδεmιχ σκιλλσ 

(4) σχηολαστιχ ανδ χο−σχηολαστιχ δεϖελοπmεντ 
113. Α τεαχηερ δεσιγνσ α τεστ το φινδ ουτ τηε χαυσε 

οφ τηε ποορ γραδεσ οφ ηερ λεαρνερσ τηρουγη 
α/αν 

(1) Dιαγνοστιχ Τεστ 

(2) Προφιχιενχψ Τεστ 

(3) Αχηιεϖεmεντ Τεστ 

(4) Απτιτυδε Τεστ 
114. Αν ινχλυσιϖε χλασσ ισ τηατ ιν ωηιχη 

(1) διφφερεντλψ αβλεδ λεαρνερσ στυδψ ωιτη 
νορmαλ στυδεντσ 

(2) στυδεντσ φροm διφφερεντ νατιοναλιτιεσ 
στυδψ τογετηερ 

(3) στυδεντσ φροm διφφερεντ ρελιγιονσ στυδψ 
τογετηερ 

(4) βοτη βοψσ ανδ γιρλσ στυδψ τογετηερ 
115. �Χονχρετε Οπερατιοναλ Σταγε� ρεφερσ το τηοσε 

λεαρνερσ ωηο αρε  

(1) αδολεσχεντσ 

(2) ατ mιδδλε λεϖελ 

(3) τοδδλερσ 

(4) αδυλτσ 

116. Wηεν λεαρνερσ αρε ενγαγεδ ιν α παιρ αχτιϖιτψ, 
τακινγ ον ρολεσ οφ α δοχτορ ανδ α πατιεντ, τηε 
αχτιϖιτψ ισ χαλλεδ 

(1) Ρεαλ Αχτιϖιτψ 

(2) Dεχλαmατιον 

(3) Σιmυλατιον 

(4) Εξχηανγινγ νοτεσ 
117. Εσσαψσ ορ λονγ ωριτινγ τασκσ εσπεχιαλλψ ον α 

δισχυρσιϖε ισσυε σηουλδ 

(1) ηελπ στυδεντσ δεϖελοπ τηειρ λιτεραρψ 
σκιλλσ 

(2) ηελπ στυδεντσ ωιτη γραmmαρ  

(3) ηελπ τηεm το ιmπροϖε τηειρ ηανδωριτινγ 

(4) ηελπ τηεm δισχυσσ τηε διφφερεντ ποιντσ οφ 
ϖιεω ανδ ϕυστιφψ τηεm ωιτη ιλλυστρατιϖε 
ποιντσ 

118. Α τεαχηερ, Αmριτα, υσεσ ϖαριουσ τασκσ συχη ασ 
χρεατινγ χηαρτσ, γραπησ, δραωινγ, γατηερινγ 
ινφορmατιον ανδ πρεσεντινγ τηεm τηρουγη 
παιρ ορ γρουπ ωορκ. Τηισ διφφερεντιατεδ 
ινστρυχτιον 

(1) ηελπσ λεαρνερσ ωιτη mυλτιπλε 
ιντελλιγενχεσ το περφορm ωελλ ανδ λεαρν 
βεττερ  

(2) ισ α ωαψ οφ δεmονστρατινγ ηερ οων 
κνοωλεδγε  

(3) ονλψ ηελπσ τηε βριγητ λεαρνερσ  

(4) ισ τηε βεστ ωαψ το πρεπαρε στυδεντσ φορ 
αν ασσεσσmεντ 

119. Υσινγ α ωορδ βανκ ανδ βραινστορmινγ ηελπσ 
το βυιλδ 

(1) ςοχαβυλαρψ 

(2) Ιδεασ 

(3) Wριτινγ σκιλλσ 

(4) Ρεαδινγ χοmπρεηενσιον 
120. Γενδερ στερεοτψπεσ ανδ βιασ αmονγ λεαρνερσ 

χαν βε δισχουραγεδ βψ 

(1) εναβλινγ αλλ λεαρνερσ το χοοκ ανδ σεω 
ιρρεσπεχτιϖε οφ γενδερ 

(2) υσινγ τεξτβοοκσ ωηιχη δο νοτ περπετυατε 
συχη βελιεφσ  

(3) χρεατινγ αν οπεν ανδ ενχουραγινγ 
ατmοσπηερε ιν α mιξεδ χλασσ 

(4) πρεσσυρινγ γιρλσ το λεαρν χοοκινγ  
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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  Ιφ ψου αρε λιϖινγ ιν α ηουσε ωιτη α χηιλδ ον 
τηε χυσπ οφ βεχοmινγ α τεεναγερ, 
χονγρατυλατιονσ. Ι�m νοτ βεινγ σαρχαστιχ; ψου 
αρε αβουτ το εmβαρκ ον αν αmαζινγ ϖοψαγε. 
Ιτ mαψ βε α βυmπψ ριδε, βυτ ον τηε ϕουρνεψ 
ψουρ χηιλδ ωιλλ γροω, χηανγε ανδ βλοσσοm 
ιντο τηε αδυλτ σηε ωιλλ ονε δαψ βεχοmε. Ιφ 
ψου αρε λιϖινγ ωιτη αν ολδερ τεεναγερ, Ι ωον�τ 
τρψ το συγαρ χοατ ιτ : ψου ωιλλ mεετ 
χηαλλενγεσ. Τηε ραγινγ ηορmονεσ; τηε 
πρεσσυρεσ οφ εξαmσ; τηε ανγστ οφ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη φριενδσ ανδ εϖεντυαλλψ 
λοϖερσ � mοδερν τεεναγερσ αρε υνδερ σο 
mυχη πρεσσυρε, ιτ�σ νο ωονδερ τηεψ γετ 
mοοδψ ! 

 2 Λιϖινγ ωιτη τεενσ χαν βε διφφιχυλτ βεχαυσε 
ψουρ χηιλδ ισ ιν τηε προχεσσ οφ γρεατ χηανγε. 
Γονε ισ τηε βαβψ ωηο αδορεδ ψου ωιτηουτ 
θυεστιον; ονλψ σηαδοωσ ρεmαιν οφ τηε χηιλδ 
ωηο ηυνγ ον ψουρ εϖερψ ωορδ οφ ωισδοm. 
Ψουρ τεεναγερ ισ βεχοmινγ α ψουνγ αδυλτ, 
τρψινγ το φινδ ηισ ωαψ ιν τηε ωορλδ. Ηε ισ 
νοω προγραmmεδ το ρεϕεχτ ψουρ ϖαλυεσ ανδ 
κιχκ αγαινστ ψουρ αυτηοριτψ. Σοmε δαψσ, 
ωηεν αργυmεντσ αρε ραγινγ, mυσιχ ισ 
βλαρινγ, δισηεσ πιλε υπ ιν τηε σινκ ανδ ψουρ 
δαυγητερ mισσεσ ηερ χυρφεω αγαιν, ψου mαψ 
φεελ τηατ ψου ϕυστ χαν�τ βεαρ ιτ ανψ λονγερ. 

 3 Βυτ ιφ ψου τακε α στεπ βαχκωαρδσ, βρεατηινγ 
δεεπλψ φορ α mοmεντ, ψου ωιλλ βε αβλε το σεε 
τηατ mοστ οφ τηε προβλεmσ ανδ ιρριτατιονσ ωε 
ηαϖε παρεντινγ τεενσ αρε σmαλλ ονεσ. Ιτ�σ 
ονλψ βεχαυσε ωε αρε σο χλοσε το τηεm τηατ 
τηεψ λοοκ σο βιγ. Ιτ�σ αλλ αβουτ περσπεχτιϖε. 
Ψουρ βαβψ ισ mεταmορπηοσινγ ιντο τηε αδυλτ 
ηε ορ σηε ωιλλ βε, ανδ ιτ�σ ηαρδ το ωατχη. Ψου 
ωαντ το σαϖε τηεm φροm mακινγ ψουρ 
mιστακεσ, ανδ mακε τηειρ λιϖεσ εασιερ. Νεωσ 
φλαση : ψου χαν�τ. Wηατ ψου χαν�ανδ mυστ�
δο ισ αλωαψσ βε τηερε το λιστεν. Τηερε ωιλλ βε 
τιmεσ ωηεν ψου αρε τηε λαστ περσον σηε 
ωαντσ το ταλκ το, βυτ ψου mυστ mακε συρε 
τηε οππορτυνιτψ ισ αλωαψσ τηερε. Βε 
αϖαιλαβλε. 

Σουρχε : Ραισινγ Τεεναγερσ 

Λψνν Ηυγγινσ−Χοοπερ (αδαπτεδ) 

121. Αχχορδινγ το τηε αυτηορ, λιϖινγ ωιτη α 
τεεναγερ ισ λικε αν �αmαζινγ ϖοψαγε� βεχαυσε 

(1) δυρινγ τηισ ϖοψαγε τηε παρεντ ωιλλ σεε 
τηε τεεναγερ βλοσσοmινγ ιντο αν αδυλτ 

(2) τηε ϖοψαγε ωιλλ βε ϖερψ βυmπψ ανδ 
δανγερουσ  

(3) βοτη τηε τεεναγερ ανδ τηε παρεντ ωιλλ 
γετ το σεε mανψ αmαζινγ σιγητσ 

(4) τηε ϖογαγε ωιλλ τακε τηεm το διφφερεντ 
ωονδερφυλ πλαχεσ ον τηε εαρτη 

 
122. �Ι ωον�τ τρψ το συγαρ χοατ ιτ� � Βψ τηισ ωηατ 

τηε αυτηορ ωαντσ το χονϖεψ ισ τηατ 

(1) σηε δοεσ νοτ ωαντ το ηιδε τηε φαχτ τηατ 
παρεντινγ α τεεναγερ ισ φυλλ οφ 
χηαλλενγεσ 

(2) παρεντινγ ισ ϖερψ χηαλλενγινγ ανδ 
παρεντσ mυστ βε πρεπαρεδ φορ ιτ ιν α 
γεντλε mαννερ 

(3) παρεντινγ τεεναγερσ ισ λικε τακινγ αν 
υνπλεασαντ χυρε φορ αν αιλmεντ 

(4) σηε δοεσ νοτ ωαντ το φλαττερ τηε παρεντσ 
ιντο βελιεϖινγ τηατ τηεψ αρε χαπαβλε οφ 
mαναγινγ τεεναγερσ 

 
123. Μοδερν τεεναγερσ εασιλψ βεχοmε αννοψεδ ορ 

υνηαππψ φορ νο ρεασον βεχαυσε οφ 

(1) τηε ηορmοναλ ιmβαλανχε τηατ ισ 
χηαραχτεριστιχ οφ τηισ περιοδ οφ 
δεϖελοπmεντ 

(2) τηε φαιλεδ ρελατιονσηιπσ ωιτη φριενδσ ανδ 
λοϖερσ  

(3) φαιλινγ ιν εξαmινατιονσ 

(4) τηε ενορmουσ στρεσσ τηεψ εξπεριενχε ατ 
τηισ αγε 

 
124. �Ονλψ σηαδοωσ ρεmαιν οφ τηε χηιλδ ...�. Τηε 

ωορδ �σηαδοωσ� ηερε ρεφερσ το 

(1) φαιντ τραχεσ οφ τηε αδορινγ χηιλδ 

(2) ολδ mεmοριεσ οφ τηε τεεναγερ 

(3) ολδ mεmοριεσ οφ τηε παρεντσ 

(4) τηε δαρκερ ασπεχτ οφ τηε γροωινγ 
τεεναγερ 
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125. �Κιχκ αγαινστ ψουρ αυτηοριτψ� ισ α 
mανιφεστατιον οφ α τεεναγερ�σ 

(1) ιννατε τενδενχψ το βεχοmε πηψσιχαλλψ 
ϖιολεντ 

(2) νατυραλ ρεβελλιουσ τενδενχψ 

(3) εξχεσσιϖε σεντιmενταλιτψ 

(4) νεεδ φορ ιδεντιφιχατιον ωιτη φαmιλψ 
ϖαλυεσ 

 
126. �Ηε ισ νοω προγραmmεδ το ρεϕεχτ ψουρ ϖαλυεσ� 

ιmπλιεσ τηατ τηε τεεναγερ 

(1) βεηαϖεσ ιν συχη α ωαψ βεχαυσε οφ 
βιολογιχαλ φαχτορσ 

(2) δεριϖεσ mυχη πλεασυρε ιν γοινγ αγαινστ 
τηε φαmιλψ 

(3) ισ χαπαβλε οφ προγραmmινγ ηισ 
βεηαϖιουρ χαρεφυλλψ 

(4) ρεϕεχτσ παρεντσ� ϖαλυεσ ουτ οφ σηεερ σπιτε 

 
127. Τηε αυτηορ σαψσ τηατ παρεντσ χαννοτ πρεϖεντ 

τηειρ τεεναγε χηιλδρεν φροm mακινγ mιστακεσ. 
Wηατ ισ ηισ αδϖιχε το τηε παρεντσ ? 

(1) Βε αϖαιλαβλε φορ χονσυλτατιονσ ανδ λιστεν 
το τηε τεεναγερσ 

(2) Dον�τ τρψ το σαϖε τηε τεεναγερσ ορ mακε 
τηειρ λιϖεσ εασιερ 

(3) Βε τηε λαστ περσον το αππροαχη τηε 
τεεναγερσ ωιτη αδϖιχε 

(4) Dο νοτ ωατχη τηε χηιλδρεν γροωινγ υπ ατ 
τηισ σταγε βεχαυσε ιτ χαν βε παινφυλ 

 
128. Πιχκ ουτ α ωορδ φροm τηε φιρστ παραγραπη οφ 

τηε αβοϖε πασσαγε τηατ mεανσ �στρονγ φεελινγσ 
οφ ανξιετψ ανδ υνηαππινεσσ.� 

(1) ανγστ 

(2) ραγινγ 

(3) σαρχαστιχ 

(4) χυσπ 
129. Λιϖινγ ωιτη τεενσ χαν βε διφφιχυλτ βεχαυσε 

ψουρ χηιλδ ισ ιν τηε προχεσσ οφ γρεατ χηανγε. 

Τηε υνδερλινεδ παρτ οφ τηισ σεντενχε ισ α/αν  

(1) αδϖερβ χλαυσε 

(2) αδϕεχτιϖε χλαυσε 

(3) πρεποσιτιοναλ πηρασε 

(4) νουν χλαυσε 

Directions : Read the poem given below and answer the 

questions (Q. No. 130–135) that follow by choosing the 

most appropriate option. 

Τηερε ισ νο ϕοβ mορε ιmπορταντ τηαν ψουρσ, 

νο ϕοβ ανψωηερε ελσε ιν τηε λανδ. 

Ψου αρε τηε κεεπερσ οφ τηε φυτυρε; 

ψου ηολδ τηε σmαλλεστ οφ ηανδσ. 

 

Ιντο ψουρ χαρε ψου αρε τρυστεδ 

το νυρτυρε ανδ χαρε φορ τηε ψουνγ, 

ανδ φορ αλλ οφ ψουρ εϖερψδαψ ηεροιχσ, 

ψουρ ταλεντσ ανδ σκιλλσ γο υνσυνγ. 

 

Ψου ωιπε τεαρσ φροm τηε εψεσ οφ τηε ινϕυρεδ. 

Ψου ροχκ βαβιεσ βρανδ νεω ιν ψουρ αρmσ. 

Ψου ενχουραγε τηε σηψ ανδ υνσυρε χηιλδ. 

Ψου mακε συρε τηεψ αρε σαφε φροm αλλ ηαρm. 

 

Ψου φοστερ τηε βονδσ οφ φριενδσηιπσ, 

λεττινγ νο χηιλδ γο αωαψ mαδ. 

Ψου ρεσπεχτ ανδ ψου ηονουρ τηειρ εmοτιονσ. 

Ψου γιϖε ηυγσ το εαχη χηιλδ ωηεν τηεψ�ρε σαδ. 

 

Ψου ηαϖε mορε ιmπαχτ τηαν δοεσ α προφεσσορ, 

α χηιλδ�σ mινδ ισ mουλδεδ βψ φουρ; 

σο ωηατεϖερ ψου λαψ ον τηε ταβλε 

ισ ωηατεϖερ τηε χηιλδ ωιλλ εξπλορε. 

 

Γιϖε εαχη χηιλδ τηε τοολσ φορ αδϖεντυρε, 

λετ τηεm βε αρτιστσ ανδ ωριτερσ ανδ mορε; 

λετ τηεm φλψ ον τηε ωινδ ανδ δανχε ον τηε σταρσ 

ανδ βυιλδ χαστλεσ οφ σανδ ον τηε σηορε. 

 

Ιτ ισ τρυε τηατ ψου δον�τ mακε mυχη mονεψ  

ανδ ψου δον�τ γετ α ωηολε λοτ οφ πραισε, 

βυτ ωηεν ονε σmαλλ χηιλδ σαψσ ��Ι λοϖε ψου��, 

ψου�ρε ρεmινδεδ οφ ηοω τηισ ϕοβ παψσ. 

Αυτηορ υνκνοων 
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130. Τηε εξπρεσσιον �τηε σmαλλεστ οφ ηανδσ� ρεφερσ 
το 

(1) βαβιεσ 

(2) χαρεγιϖερσ ωιτη σmαλλ ηανδσ 

(3) παρεντσ ωιτη σmαλλ ηανδσ 

(4) πεοπλε ωιτη σmαλλ ηανδσ 
131. Τηουγη χαρεγιϖερσ λοοκ αφτερ τηε ψουνγ τηεψ 

αρε  

(1) νεϖερ τιρεδ οφ τηειρ ωορκ  

(2) νοτ προπερλψ ρεχογνισεδ 

(3) νοτ λοϖεδ βψ τηε χηιλδρεν υνδερ τηειρ 
χαρε 

(4) παιδ ϖερψ ωελλ ιν ρετυρν 
132. Α χαρεγιϖερ ηασ mορε ινφλυενχε ον α χηιλδ 

τηαν α προφεσσορ βεχαυσε 

(1) τηε χηιλδ γενεραλλψ πρεφερσ α χαρεγιϖερ το 
α προφεσσορ 

(2) τηε προφεσσορ ισ νοτ χαπαβλε οφ προϖιδινγ 
λοϖε το α χηιλδ 

(3) τηε χηιλδ σπενδσ τηε φορmατιϖε ψεαρσ 
ωιτη τηε χαρεγιϖερ 

(4) τηε χαρεγιϖερ χαν τεαχη βεττερ τηαν α 
προφεσσορ 

133. Wηατ ισ τηε mοστ ϖαλυαβλε γιφτ τηατ α 
χαρεγιϖερ γετσ ? 

(1) Αχκνοωλεδγεmεντ οφ τηε σοχιετψ 

(2) Πραισε φροm τηε παρεντσ 

(3) Μονεψ φορ ηερ σερϖιχεσ 

(4) Λοϖε φροm χηιλδρεν 
134. �Ψου γιϖε ηυγσ το εαχη χηιλδ ωηεν τηεψ�ρε σαδ.� 

Τηισ αχτ χαν βε δεσχριβεδ ασ ονε οφ 

(1) εmπατηψ 

(2) ενχουραγεmεντ 

(3) ρεχριmινατιον 

(4) ρεασσυρανχε 

 
135. �Λεττινγ νο χηιλδ γο αωαψ mαδ� � τηε mεανινγ 

οφ τηισ λινε ισ 

(1) νο χηιλδ ισ αλλοωεδ το βε ανγρψ φορ λονγ 

(2) νο χηιλδ ισ περmιττεδ το γο αωαψ φροm 
σχηοολ ωιτηουτ περmισσιον 

(3) νο χηιλδ ισ αλλοωεδ το βεχοmε mαδ 

(4) νο χαρεγιϖερ ισ περmιττεδ το βε mαδ ωιτη 
α χηιλδ 

Directions : Answer the following questions by selecting the 

most appropriate option. 

 
136. Wηιχη αmονγ τηε φολλοωινγ ισ α φεατυρε οφ α 

χηιλδ−χεντρεδ λανγυαγε χλασσροοm ? 

(1) Τεαχηερ γιϖεσ ινστρυχτιονσ ανδ εξπεχτσ 
χηιλδρεν το οβεψ ανδ βε δισχιπλινεδ 

(2) Χηιλδρεν ιντεραχτ ιν τηε ταργετ λανγυαγε 
τηρουγη τασκσ τηατ ρεθυιρε mυλτιπλε 
ιντελλιγενχεσ 

(3) Χηιλδρεν ωορκ ινδιϖιδυαλλψ το πρεπαρε 
προϕεχτσ 

(4) Τεαχηερ πλανσ ασσεσσmεντ εϖερψ δαψ 

 
137. Φλυενχψ ιν Ενγλιση χαν βε δεϖελοπεδ τηρουγη 

(1) χρεατινγ οππορτυνιτιεσ το υσε τηε ταργετ 
λανγυαγε φορ χοmmυνιχατιον 

(2) τηε τεαχηερ ταλκινγ φορ mοστ οφ τηε τιmε 

(3) τηε τεαχηερ βεινγ αλερτ το σποτ τηε ερρορσ 
ανδ χορρεχτ τηεm 

(4) αλλοωινγ στυδεντσ ωηο αρε νοτ χονφιδεντ 
το ηαϖε τηε φρεεδοm το βε θυιετ 

 
138. Αν εφφεχτιϖε λεσσον φορ τεαχηινγ α λανγυαγε 

βεγινσ ωιτη 

(1) λιστινγ τηε λεαρνινγ οβϕεχτιϖεσ οφ τηε 
λεσσον  

(2) πρεσεντινγ τηε χοντεντ οφ τηε λεσσον 

(3) ρεχαπιτυλατιον ανδ mοτιϖατιον τηρουγη 
φυν αχτιϖιτψ 

(4) ωριτινγ ον τηε βλαχκβοαρδ 

 
139. Σοmε νοισε ιν τηε λανγυαγε χλασσ ινδιχατεσ 

(1) ινδισχιπλινε οφ λεαρνερσ  

(2) τεαχηερ�σ λαχκ οφ χοντρολ οϖερ τηε χλασσ  

(3) ινχοmπετενχε οφ τηε τεαχηερ 

(4) χονστρυχτιϖε αχτιϖιτιεσ ωιτη λεαρνερσ 
ενγαγεδ ιν λανγυαγε λεαρνινγ 

 
140. Ενθυιρψ−βασεδ λεαρνινγ 

(1) δοεσ νοτ πλαχε στυδεντσ ιν τηουγητ 
προϖοκινγ σιτυατιονσ 

(2) ενχουραγεσ θυιετ λεαρνερσ 

(3) δοεσ νοτ νυρτυρε χρεατιϖε τηινκινγ ιν 
στυδεντσ 
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(4) αλλοωσ λεαρνερσ το ραισε θυεστιονσ 

 
141. Εφφεχτιϖε λεαρνινγ τακεσ πλαχε ωηεν στυδεντσ 

αρε  
(1) πασσιϖε 
(2) ιντεραχτιϖε 
(3) θυιετ 
(4) γοοδ ατ πρεπαρινγ φορ εξαmινατιονσ 

 
142. Ιν λαργε λανγυαγε χλασσεσ, γρουπ ωορκ χαν βε 

αχχοmπλισηεδ βψ 

(1) ασκινγ 4�5 στυδεντσ το σιτ τογετηερ ον α 
ναρροω βενχη δεσπιτε λαχκ οφ σπαχε 

(2) ασκινγ στυδεντσ το τυρν αρουνδ φορ 
γρουπ ωορκ  

(3) ασκινγ αλλ στυδεντσ το στανδ ιν α χιρχλε 

(4) ασκινγ ηαλφ τηε χλασσ το γο ουτ το τηε 
πλαψγρουνδ 

 
143. Α τεστ το ασσεσσ τηε ποτεντιαλ οφ στυδεντσ φορ 

σπεχιφιχ αβιλιτιεσ ανδ σκιλλσ συχη ασ mυσιχ, 
σπατιαλ αβιλιτψ ορ λογιχαλ αβιλιτψ ισ χαλλεδ α/αν 

(1) Προφιχιενχψ Τεστ 

(2) Απτιτυδε Τεστ 

(3) Αττιτυδε Τεστ 

(4) Αχηιεϖεmεντ Τεστ 
144. Α τεαχηερ χαν δεϖελοπ λιστενινγ σκιλλσ ιν 

Ενγλιση βψ 

(1) σπεακινγ το τηεm χοντινυουσλψ βοτη 
ωιτηιν τηε χλασσροοm ανδ ουτσιδε 

(2) φοχυσινγ ονλψ ον λιστενινγ σκιλλσ ωιτηουτ 
ασσοχιατινγ ιτ ωιτη οτηερ λανγυαγε σκιλλσ 

(3) mακινγ τηε λεαρνερσ λιστεν το εϖερψτηινγ 
τηεψ ηεαρ πασσιϖελψ 

(4) χρεατινγ οππορτυνιτιεσ φορ τηεm το λιστεν 
το α ϖαριετψ οφ σουρχεσ ανδ πεοπλε ανδ 
ενγαγε ιν λιστενινγ αχτιϖιτιεσ 

 
145. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ βεστ συιτεδ φορ 

ιmπροϖινγ τηε σπεακινγ σκιλλσ οφ λεαρνερσ ? 

(1) Ρεχιτατιον οφ ποετρψ 

(2) Ρεαδινγ α προσε ανδ δραmα αλουδ 

(3) Οραλ λανγυαγε δριλλ 

(4) Dεβατεσ ανδ γρουπ δισχυσσιονσ φολλοωεδ 
βψ ρολε πλαψ 

 

146. Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ωιλλ βε mοστ εφφεχτιϖε 
το ρεmοϖε χονϖεντιοναλ βελιεφσ αβουτ γενδερ 
ρολεσ ? 

(1) Σηοωινγ α πιχτυρε ιν ωηιχη τηε mοτηερ 
ισ σεεν χοοκινγ ανδ τηε φατηερ ισ σεεν 
ρεαδινγ α νεωσπαπερ 

(2) Τεαχηινγ αλλ τηε λεαρνερσ το σωεεπ, 
ωαση ανδ σεω ιν τηε χραφτ χλασσ ωιτηουτ 
ανψ γενδερ δισχριmινατιον 

(3) Ενχουραγινγ γιρλσ το δεϖελοπ ιντερεστ ιν 
ηουσεηολδ χηορεσ φροm α ψουνγ αγε 

(4) Τελλινγ τηε γιρλσ τηατ ταλκινγ φρεελψ ισ 
νοτ α τραιτ οφ γοοδ γιρλσ 

147. Τηε Ριγητ οφ Χηιλδρεν το Φρεε ανδ 
Χοmπυλσορψ Εδυχατιον Αχτ, 2009 ηασ �οϖεραλλ 
δεϖελοπmεντ� ασ αν αιm. Ιτ mεανσ 

(1) τραινινγ τηε χηιλδρεν φορ τηε 
δεϖελοπmεντ οφ τηε χουντρψ 

(2) νυρτυρινγ βοτη τηε σχηολαστιχ ανδ χο−
σχηολαστιχ αρεασ 

(3) χοαχηινγ αλλ τηε χηιλδρεν φορ αχαδεmιχ 
εξχελλενχε 

(4) τραινινγ τηε χηιλδρεν φορ διφφερεντ 
χαρεερσ 

 

 
148. Α πλαψ χαν βε βεστ ταυγητ βψ  

(1) mακινγ τηε στυδεντσ ρεαδ ιτ σιλεντλψ α 
νυmβερ οφ τιmεσ το υνδερστανδ τηε 
στορψ 

(2) ενχουραγινγ τηε στυδεντσ το σταγε τηε 
πλαψ αφτερ ωορκινγ ιν γρουπσ το 
υνδερστανδ τηε πλοτ, χηαραχτερσ ετχ. 

(3) ασκινγ α νυmβερ οφ θυεστιονσ το τεστ τηε 
χοmπρεηενσιον οφ τηε στυδεντσ 

(4) χονδυχτινγ α τεστ ωιτη σπεχιφιχ θυεστιονσ 
ον τηε στορψ ανδ γραmmαρ ιτεmσ 

149. Α χλασσ ισ ρεαδινγ α στορψ βασεδ ιν α ϖιλλαγε. 
Τηε τεαχηερ ασκσ σοmε στυδεντσ το mαρκ τηε 
ϖιλλαγεσ ιν αν ουτλινε mαπ οφ τηειρ λοχαλιτψ. 
Σοmε οτηερ στυδεντσ αρε ασκεδ το χολλεχτ 
ινφορmατιον αβουτ τηε διφφερεντ χροπσ γροων 
ιν τηεσε ϖιλλαγεσ. Ψετ ανοτηερ γρουπ ωορκσ ον 
τηε νυτριτιοναλ ϖαλυε οφ τηε γραινσ, φρυιτσ ανδ 
ϖεγεταβλεσ γροων ιν τηε λοχαλιτψ. Λατερ τηε 
στυδεντσ εξχηανγε τηειρ ωορκ ανδ ηαϖε α 
χλασσ δισχυσσιον, ρελατινγ τηε ινφορmατιον ωιτη 
τηε στορψ. Wηατ ισ τηε υνδερλψινγ πρινχιπλε οφ 
τηισ αππροαχη ? 
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(1) Τρεατινγ κνοωλεδγε ιν σπεχιφιχ σεγmεντσ 
βασεδ ον γεογραπηψ, σχιενχε, λανγυαγε, 
ετχ. 

(2) Μακινγ χοννεχτιονσ αχροσσ δισχιπλινεσ 
ανδ βρινγινγ ουτ τηε ιντερ−ρελατεδνεσσ 
οφ κνοωλεδγε 

(3) Τεαχηινγ λανγυαγε τηρουγη ωριττεν 
ασσιγνmεντσ ανδ προϕεχτσ 

(4) Γιϖινγ ιmπορτανχε το τηε πραχτιχαλ ανδ 
σχηολαστιχ ασπεχτσ οφ λιτεραρψ πιεχεσ 

 
150. ��Σχηοολσ νεεδ το βεχοmε χεντρεσ τηατ πρεπαρε 

χηιλδρεν φορ λιφε ανδ ενσυρε τηατ αλλ χηιλδρεν, 
εσπεχιαλλψ τηε διφφερεντλψ αβλεδ, χηιλδρεν φροm 
mαργιναλισεδ σεχτιονσ, ανδ χηιλδρεν ιν 
διφφιχυλτ χιρχυmστανχεσ γετ τηε mαξιmυm 
βενεφιτ οφ τηισ χριτιχαλ αρεα οφ εδυχατιον.�� � 
Τηισ οβσερϖατιον φουνδ ιν τηε Νατιοναλ 
Χυρριχυλυm Φραmεωορκ−2005 ισ ρελατεδ το 

(1) Ινχλυσιϖε εδυχατιον 

(2) Χονστρυχτιϖιστ λεαρνινγ 

(3) Γενδερ εθυαλιτψ 

(4) Χριτιχαλ πεδαγογψ 


