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7. भाषायां �ाकरणिश�णं क� समीकरणाय सहायकं भवित?

A. सङ्�ा�कताया: (numeracy)

B. सा�रताया: (literacy)

C. शु�ताया: (Accuracy)

D. वा��वाह� (�luency)

ANSWER: C

SOLUTION

भाषायां �ाकरणिश�णं शु�ताया: समीकरणाय सहायकं भवित । �ाकरणिश�णे शु�ता

अ�ंतमाव�कम् अ�� ।अ�ाः  अभावे �ाकरणिश�णम् अस�वम��।

8. लेखनपर�रायां अध�नेषु िकं स��म् अ��?

A. िवरामिच�ानां स�क�योग:

B. समीचीन - श�ावली

C. कथािवचारा: (story ideas)

D. क�ना

ANSWER: A

SOLUTION

लेखनपर�रायां िवरामिच�ानां

स�क�योग: स��ः  अ�� । शु�लेखन� ि�या तदेव स�वा भवित यदा िवरामिच�नानां यथोिचतं �योगं भवित।

9. भाषायां मू�ा�न� मु� - उ�े�: क: �ात्?

A. िव�ािथ�स���- उपल�ीनाम् आकलनम्

B. अिधगमे �ुटीनां िनरी�णं तथा �ूनता प�र�रणम्

C. िश�ािथ�षु �ुटीनाम् अ�ेषणम्

D. िव�ािथ�नां �दश�नं ���ा �ो�ित (promotion) कृते िनण�य:

ANSWER: B

SOLUTION
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भाषायां मू�ा�न� मु� - उदे�:

अिधगमे �ुटीनां िनरी�णं तथा �ूनता प�र�रणम् ।

भाषामू�ा�न� �मुखः  उदे�ः  अिधगम�ुटीनां

िनरी�णं तथा गहनतया परी�णं भवित ।

10. �ाथिमक - िव�ालय� क�चन िव�ािथ�न:

�वण - वाचनकौशलयो: िवकासाथ�

िन�िल�खतप�दितषु का वा प�दित: उपयु�ा भवित?

A. अिभनयः  तथा वाता�वाचनम् (news reading)

B. अिभनयः  तथा संवादः  (Interaction)

C. कथा �वणं तथा �ुतलेखनम् (dictation)

D. का�पाठ: तथा भाषा�योगशाला (language Laboratory)

ANSWER: B

SOLUTION

�ाथिमक - िव�ालय� क�चन

िव�ािथ�नः  �वण - वाचनकौशलयोः  िवकासाथ�

अिभनयः  तथा संवादप�ितः  उपयु�ा भवित ।

अनया वाचनकौशल� िवकास: भवित ।

11. भाषायाः  उपचारा�किश�ण� (Remedial Teaching) उदे�ः  कः ?

A. िव�ािथ�नां �ार��क�ुटीनां िनवारणम्

B. �ानस����ुटीनां प�र�रणम्

C. िव�ािथ�षु आ�िव�ासभावनायाः  िवकासः

D. उपयु��ं सव�मिप

ANSWER: D

SOLUTION

भाषायाः  उपचारा�किश�ण� उदे�ाः  -

िव�ािथ�नां �ार��क�ुटीनां िनवारणम् ।

�ानस����ुटीनां प�र�रणम् ।

िव�ािथ�षु आ�िव�ासभावनायाः  िवकासः  ।

इित उपचारा�किश�ण� उदे�ाः  स�� ।

12. भाषायाः  सामा� - अवगम� �ानाथ�

मू�ा�ने सवा�िधक - उपयु�ः  �ायः

की�शः  भवित?
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A. िनब�ा�कः

B. िवक�ा�कः  (Objective type)

C. अितलघु - उ�रा�कः

D. दीघ� - उ�रा�कः

ANSWER: C

SOLUTION

भाषायाः  सामा� - अवगम� �ानाथ�

मू�ा�ने सवा�िधक - उपयु�: ��: अितलघु -

उ�रा�कः  भवित ।

13. ″ बाला: भाषा�यनाथ�म् अपेि�त�मतां

पुर�ृ� उ��ाः  भव�� ″ - कः  अवदत्?

A. वायगो�ी (Vyogotsky)

B. पावलोव (Pavlov)

C. जीन िपयाजे (Jean piaget)

D. चॉम�ी (Chomsky)

ANSWER: D

SOLUTION

″ बाला: भाषा�यनाथ�मपेि�त�मतां

पुर�ृ� उ��ाः  भव�� ″ इित चाॅम�ी महोदयः  अवदत् ।

14. कदािचत कािचत् बािलका िह�ीभाषा�यु� -

रा�ात् भवतः  �ा�म् आग�ित, तथा भवतः

स��� भाषा�योगे �मादान् करोित । तदा एकः  अ�ापकः  भू�ा अध�नेषु कथनेषु िकं

यु�िमित भवान् / भवित िच�यित?

A. �ितिदनं अध�घ�ा यावत् नूतनभाषा�ासः  करणीयः  ।

B. त�ाः  मातृभाषा�भावः  अधीयमाननूतनभाषायाः  उप�र न �ात् ।

C. त�ाः  भाषा�योग�मादानां िवषये वारं वारं �रणीयम् ।

D. त�ै समीचीनभाषा�योगाथ�म् इतोिप अवकाशा: देयाः  ।

ANSWER: D

SOLUTION

कदािचत् कािचत् बािलका िह�ीभाषा�यु� रा�ात् भवतः  �ा�म् आग�ित तथा भवतः  स���: भाषा�योगे �मादान्
करोित । तदा एक: अ�ापकः  भू�ा त�ै समीचीनभाषा�योगाथ�म् इतोिप अवकाशाः  देयाः । इित ।


