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1. As per the IEDSS – RMSA guidelines, the pupil teacher ratio 

for Children with Special Needs at secondary level is 

 IEDSS–RMSA  நிப தைனகளி  ப , இைடநிைல  
க வியி  சிற  ேதைவக  ெகா ட 

ழ ைதக  – ஆசிாிய களி  விகித    

 1. 10 : 1 

 2. 8 : 1 

 3. 6 : 1 

 4. 5 : 1 

  

2. Children With Special Needs (CWSN) are 

 1. Live independently both in their daily activities  

and Education 

 2. Live independently in their daily activities only 

 3. Live independently in their learning education only 

 4. Live with others support in their daily activities and 

Learning education 

 சிற  ேதைவக  ெகா ட ழ ைதக   
 1. அவ களி  அ றாட நடவ ைககளி  

க வியி  தனி  வா வ  

 2. அ றாட வா ைகயி  ம   தனி  
வா வ  

 3. க வியி  ம   தனி  வா வ  

 4. அ றாட வா ைகயி  க வி க ற  
ம றவ களி   ஆதர ட   வா வ  



 

3. In which year Govt. of India enacted first act for persons with 
disability 

 ஊன ேறா க காக இ திய அரசா க  
இ த ஆ  த  ச ட ைத ெகா  வ த   

 1. 1994 

 2. 1995 

 3. 1996 

 4. 1997 

 

4. Expand I.E.P 

 I.E.P எ பத  விாிவா க   
 1. Individual Empowerment programme 

 2. Individual Economic plan 

 3. Individualized Education plan 

 4. Incredible Educational Programme 

 

5. 27-06-1880 is the birth day of one of the persons with 

disabilities 

 1. Louis Braille 

 2. Hellen Keller 

 3. Nick Vujicic 

 4. Louis Pasteur 

 27-06-1880 எ ற நாளி  பிற த க ெப ற 
மா திறனாளியாள  

 1. யி பிெர  

 2. ெஹல   ெக ல  
 3. நி  ஜிசி  

 4. யி பா ச   



6. IQ of the profound intellectual disability is 

 1. 50 - 70 

 2. 20 - 34 

 3. 35 - 49 

 4. Below 20 

 மிக  தீவிரமான ணறி  ைறபா   
 உ ளவ களி  ணறி  ஈ  
  1. 50 ` 70 

 2. 20 ` 34 

 3. 35 ` 49 

 4. 20  ஐ விட ைற  

 

7. Expand ADHD 

 ADHD  எ பத  விாிவா க  

 1. Active Dynamic Hyperactive Disorder 

 2. Attractive Dynamic Hyperactive Disorder 

 3. Attention Deficit Hyperactive Disorder 

 4. Attention Deficit High-power Disorder 

 

  



8. The Persons who are able to hear 26 – 40dB sounds are called 

 1. Mild hearing loss 

 2. Moderate hearing loss 

 3. Severe hearing loss 

 4. Profound hearing loss 

 26 ` 40 dB ஒ ைய ேக க இய பவ கைள 
இ வா  அைழ ப   

 1. ைறவான ேக ட  ைறபா ைடயவ க   
 2. மிதமான ேக ட  ைறபா ைடயவ க  
 3. தீவிரமான ேக ட  ைறபா ைடயவ க  
 4. மிக  தீவிரமான  ேக ட  

ைறபா ைடயவ க  
 
 
9. Persons with Hearing Impairment and Intellectual Disability are 

 1. Persons with Hearing Impairment 

 2. Persons with Intellectual Disability 

 3. Persons with Multiple Disability 

 4. None of the above 

 ேக ட  ைறபா  ம  ணறி  
ைறபா  உைடயவ க  

 1. ேக ட  ைறபா  உைடயவ க  

 2. ணறி  ைறபா  உைடயவ க  

 3. ப ேநா  ைறபா  உைடயவ க  

 4. ேம க ட எைவ மி ைல 

 



10. Mental illness and Intellectual Disability are 

 1. Both are same 

 2. Both are different 

 3. Multiple Disability 

 4. Independent Disorder 

 மனேநா  ம  ணறி  ைறபா  
எ பைவ 

 1. இர  ஒ ேற 

 2. இர  ேவ ப டைவ 

 3. ப ேநா  ைறபா  

 4. தனி ப ட ைறபா  

 

 

11. Persons with blind use this script 

 1. Technical 

 2. Braille 

 3. Signs 

 4. Verbal form 

 பா ைவய ேறா  பய ப  எ  ைற 

 1. ெதாழி ப  

 2. பிெர  

 3. றி க /அறி றிக  

 4. ேப  வ வ  

 



12. As per Rights of the Persons with Disabilities Act – 2016, the 

number of disabilities are 

 ஊன ேறா களி  உாிைமக  ச ட   ` 2016  
ப , ைறபா களி  எ ணி ைக 

 
 1. 10 

 2. 15 

 3. 18 

 4. 21 

 

 

13. The scheme that is being implemented in schools in India is 

 1. Sarva Shiksha Abhiyan 

 2. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan 

 3. Samagra Shiksha 

 4. Rajiv Vidya Mission 

 இ தியாவி  த ேபா  ப ளிகளி  
நைட ைற ப த ப  க வி தி ட   

 1. ச வ சி சா அபியா   

 2. ரா ாீய மா யமி  சி சா அபியா  

 3. சம ர சி சா 

 4. இராஜீ  வி யா மிஷ  

  



14. Salamanca Statement – 1994 was declared in this country 

 1. America 

 2. Spain 

 3. England 

 4. Irland 

 எ த நா  சாலமா கா அறிவி     1994  ஆ  
ஆ  அறிவி க ப ட ? 

 1. அெமாி கா 

 2. ெபயி  

 3. இ கிலா  

 4. அய லா  

 
 
15. Providing ‘ramp’ to the class rooms as part of School 

Development in our state under this programme. 

 1. Jagananna Gorumudda 

 2. Mana badi  Nadu – Nedu 

 3. Jagananna  Ammavodi 

 4. Jagananna Vidya Kanuka 

 ந  மாநில தி  ப ளிகளி  ேன ற தி  
பாகமாக வ பைறக  சாி  பாைத 
வழ  தி ட   

 1. ெஜகண ணா ேகா த 

 2. மனப  நா  - ேந  

 3. ெஜகண ணா அ மஒ  

 4. ெஜகண ணா வி யா கா கா 



16. Which article in Indian constitution says free and compulsory 

elementary education shall be provided to all children from 6 

to 14 years of age. 

 1. article 45 

 2. article 46 

 3. article 47 

 4. article 48 

 6  த    14  வய  ழ ைதக  அைனவ  
இலவச ம  க டாய ஆர ப க விைய எ த 
ச ட பிாிவி  ல  இ திய அரசியலைம  
ச ட தி  வழ க ப கிற ?  

 1. ச ட பிாி   45 

 2. ச ட பிாி   46 

 3. ச ட பிாி   47 

 4. ச ட பிாி   48 
 

17. In which city first school was established for the Deaf in the 

year 1885 in India 

 1. Delhi 

 2. Mumbai 
 3. Kolkata 
 4. Chennai 
 1885  இ தியாவி  த த  கா  

ேகளாேதா க கான ப ளி இ த நகர தி  
நி வ ப ட  

 1.  

 2. ைப 

 3. ெகா க தா 

 4. ெச ைன 



18. Rights of Persons with Disabilities Act -2016 came into force 
in our country on 

 1. 19th April 2016 
 2. 1st April 2016 
 3. 19th April 2017 
 4. 1st April 2017 
 ஊன ேறாாி  உாிைம  ச ட    ` 2016  

ந நா  நைட ைற  வ த நா   

 1. ஏ ர  19, 2016 

 2. ஏ ர  1,  2016 

 3. ஏ ர  19,  2017 

 4. ஏ ர  1, 2017 

 
19. Mental Retardation (Intellectual Disability) is defined as “lack 

of intelligence to lead independent life in society” by  
 1. Benda 
 2. Rousseau 
 3. Smith, Neisworth 
 4. Hebar 
 ச தாய தி  தனி  வா வத  ஏ ற 

ணறி  இ லாம  ேபாவைதேய 
மனவள சி  த  ( ணறி  

ைறபா  ) எ  வைரய க ப கிற  எ  
றியவ  

 1. ெப டா 

 2. ேசா 

 3. மி , நீ ெவா  

 4. ெஹப  

 



20. Thomas Alwa Edison faced problems with  

 1. Autism 

 2. Learning Disabilities 

 3. Hearing Impaired 

 4. Visual Impaired 

 தாம  ஆ வா எ ச  கீ க ட எ த 
பிர சிைனைய எதி ெகா டா ? 

 1. ஆ ஸ  

 2. க ற  ைறபா க    
 3. ேக ட  ைறபா   
 4. பா ைவ ைறபா   
 

21. The concept of Learning Disability was used first time by 

‘Samuel Kirk’ in the year 

 “க ற  ைறபா  “ எ  க ைத 
த த  சா ேவ  கி  இ த ஆ  

பய ப தினா  
 1. 1958 

 2. 1959 

 3. 1961 

 4. 1962 

 

 

 

 

 

 

 

   



22. One of the characteristics of Autism is 

 1. Unable to speak 

 2. Repeating the same words 

 3. Adding new words to the given words 

 4. Not responding to the words 

 ஆ ஸ தி  ப களி  ஒ   
 1. ைமயாக ேபச இயலாைம  
 2. ெசா னவ ைறேய மீ  ெசா த   
 3. ெகா க ப ட ெசா க  சில திய 

ெசா கைள ேச த   
 4. ெசா னவ றி   பதிலளி காம த   
 

 

23. One of the reasons for Learning Disability 

 1. Physiological 

 2. Genetical 

 3. Friends effect 

 4. Curriculum 

 க ற  ைறபா  காரண களி  ஒ   
 1. உட  சா த  
 2. மர  சா த  
 3. ந ப களி  தா க   
 4. கைல  தி ட   
 

  



24. According to Right of free and compulsory Education Act–2009 
education for children with special needs to be provided 
through 

 1. Special Schools 
 2. General Schools 
 3. Residential Schools 
 4. Kandriya Vidyalayas 

 இலவச ம  க டாய க வி உாிைம  
ச ட ` 2009   ப , சிற  ேதைவக  ெகா ட 

ழ ைதக  க விைய இ ப ளிகளி  
வாயிலாக வழ கேவ ?  

 1. சிற  ப ளிக   
 2. ெபா  ப ளிக   
 3. உ  உைறவிடப ப ளிக  

 4. ம திய க வி  ட க  

 

25. How many additional minutes provided to every hour to the 

children with special needs in SSC examinations in our state. 

 1. 10 min. 

 2. 20 min 
 3. 30 min 
 4. 40 min 
 ந  மாநில தி  சிற  ேதைவக  ெகா ட 

ழ ைதக   10 ஆ  வ  ேத களி  
ஒ ெவா  மணி  தலாக ஒ க ப  
ேநர   

 1. 10  நிமிட க  

 2. 20  நிமிட க  

 3. 30  நிமிட க  

 4. 40  நிமிட க  



26. According to National Trust Act – 1999 this is considered as 

disability  

 1. Epilepsy 

 2. HIV 

 3. Autism 

 4. Hearing Impairment 

 ேதசிய அற க டைள ச ட    ` 1999   ப , 
இ  ைறபா  என  க த ப கிற    

 1. எபிெல சி 
 2. ெஹ .ஐ.வி. 
 3. ஆ ஸ  

 4. ேக ட  ைறபா   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Which of the following statements is not correct 

 1. Children with visual impairment cannot study in  

regular schools 

 2. Children with Hearing Impairment can study in  

regular schools 

 3. Children with learning Disability can study in  

regular schools 

 4. Children with Orthopedically Impairment can Study in 

regular schools. 

 பி வ வனவ  இ  சாியான  அ ல  
 1. பா ைவய ற ழ ைதக  சாதாரண  

ப ளிகளி  ப க இயலா  

 2. ேக ட  ைறபா ள ழ ைதக  
சாதாரண  ப ளிகளி  ப கலா   

 3. க ற   ைறபா ள ழ ைதக  
சாதாரண  ப ளிகளி  ப கலா   

 4. உட  ஊன ற ழ ைதக  சாதாரண  
ப ளிகளி  ப கலா   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



28. A Student often writes ‘dueatiful’ for beautiful.  

He might be having  

 1. Hearing impairment 

 2. Learning Disability 

 3. Speech Impairment 

 4. Intellectual Disability 

 ஒ  மாணவ    »beautifulµ  எ  ெசா ைல 
 »dueatifulµ எ  அ க  எ கிறா . 
அவ  உ ள ைறபா     

1. ேக ட  ைறபா   
 2. க ற  ைறபா   
 3. ேப  ைறபா   
 4. ணறி  ைறபா   
 

29. IEP must have one of the following components 

 1. Foreword 

 2. Index 

 3. Goals 

 4. Suggestions to parents 

 IEP  யி  இ க ேவ ய மிக கியமான 
களி  ஒ   

 1. ாிைம  
 2. ெபா ளட க   
 3. இல க   
 4. ெப ேறா க கான றி க   
 

 



30. It is easy to teach to the following children through Audio aids 

 1. Children with Hearing Impairment 

 2. Children with Intellectual Disability 

 3. Children with Visual Impairment 

 4. Children with Autism 

 ேக ட  ைண க விக  வாயிலாக 
இ ழ ைதக  எளிதி  க பி கலா   

 1. ேக ட  ைறபா ள ழ ைதக    
 2. ணறி  ைறபா ள ழ ைதக   
 3. பா ைவ  ைறபா ள ழ ைதக   
 4. ஆ ஸ  உ ள ழ ைதக   
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31. “ஆ ற  மி கதாக  ெசா ல வ த பல 
க கைள  சில ெசா களா  

ல ப வதாக  தமி  ெமாழி ேபா  ேவ  
எ ெமாழி  இ ைல” எ  றியவ      
1. ேடவி  

2. மா  அ னா             
3. ெப சிவ  பாதிாியா      

4. மா  ல       
 

32. ‘ம க  கவிஞ ’ எ  சிற  ெபயரா  
அைழ க ப பவ    
1. ரதா        

2. வாணிதாச       
3. ப ேகா ைட க யாண தர     
4. யரச       

 

33. ‘ஒ வ  எ லா காக  எ லா  
ஒ வ காக ’ எ ப  இ ெநறியா       
1. தனி ைடைம          

2. ஒ க ைடைம      
3. ெபா ைடைம       

4. ெபா ைடைம     
  
 
 
 



34. ‘ஔடத ’ எ  ெசா   ெபா     
1. ம         

2. கட       
3. வான         

4. வில      
  

35. ‘வய ’ என  ெபா  த  பலெசா க     
1. ெச , வைர       

2. கழனி, பழன     
3. உழ , ெவ      

4. ெச , சில     
 

36. ‘மாைல‘ எ பத  இ ெபா     
1. க தி  அணிவ , மாைலெபா       

2. க தி  அணிவ , ைவகைற  
3. யாம , சி ெபா   
4. ந பக , சி ெபா  

 

37. ‘ச க இல கிய க ‘ எ  ெதாைக  ெசா ைல 
விாி  கா க    
1. எ ெதாைக, கா பிய க         

2. பதிென கீ கண , சி றில கிய க       
3. பதிென கீ கண , ப தி   
        இல கிய க      

4. எ ெதாைக, ப பா     
 
 
 
 



38. ‘ க ‘ எ  ெசா  எதி  ெசா     
1. இைச      

2. இக     
3. பாரா     

4. ெதாைக  
     
 

39. ‘ டைவ’ எ  ெபா  த  ெசா        
1. ைற      

2. ைர   
3. மைற    

4. வைர  
 

40. ‘ேம  ப ள ’ எ ப  இ வைக  இைண  
ெசா களா      
1. ெசறியிைண  
2. எதிாிைண  
3. இைட இைண   

4. ேநாிைண  
 
 

41. ெபா ளி  ெபய  அத  உ  ஆகி 
வ வ  இ வா  ெபயரா      
1. ப பா  ெபய   
2. சிைனயா  ெபய   
3. இடவா  ெபய    

4. ெபா ளா  ெபய    
   



42. விற , அர , ெகா , வர   – இ  ெசா களி  

ெபா தாத ெசா ைல  க பி     
1. வர      

2. ெகா    
3. அர     

4. விற     

 

43. ‘கிண  தவைள’ எ  மர  ெதாட கான 
ெபா     
1. அைன  அறி தவ       

2. ெபா  ேபசாதவ       
3. உலக  அறியாதவ        

4. வா ைமயாள  

     

 

44. ‘ ளி  கால ‘  எ ப  இ மாத களா         
1. ஐ பசி, கா திைக  
2. மா கழி, ைத    
3. மாசி, ப னி     

4. ஆவணி, ர டாசி      

 
 
 
 
 
 



45. ேகா ைடைய  கா த  ேவ  உ ளி ேத 
ேபாாி த  இ வைக  திைணயா       
1. ைப      

2. ெநா சி    
3. கா சி   

4. வாைக      

 

46. ‘பட  அழகானா  வைரய ப ட ‘ எ ப  
இ வைக  ெதாடரா     
1. ெச விைன  ெதாட    

2. த விைன  ெதாட   
3. ெசய பா  விைன   ெதாட   
4. உட பா  விைன   ெதாட    

 

47. ‘கவனமாக  ெச ’  - எ ப  இ வைக  
ெதாடரா      
1. வினா  ெதாட  

2. க டைள  ெதாட   
3. எதி மைற  ெதாட    

4. உண சி   ெதாட    
 
 

48. ‘அவ  தி தினா ’ எ ப  இ வைக  
ெதாடரா     
1. ெசய பா  விைன   ெதாட   
2. பிறவிைன  ெதாட   

3. எதி மைற விைன   ெதாட    

4. த விைன  ெதாட   



49. ‘மர  + கிைள’ எ ப  இ வைக  
ண சியா     

1. ெம   ெம     
2. உயி   ெம    
3. உயி   உயி    
4. ெம   உயி          

 

50. எ டா  ேவ ைமைய இ வா  அைழ ப     
1. ெசய ப ெபா  ேவ ைம    

2. விளி ேவ ைம  
3. எ வா  ேவ ைம 

4. உடனிக சி ேவ ைம 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



51. கீ கா  ெச ைள  ப  வினாவி  
விைட த க.    

‘இதய  ப ம ட  – அதனி   
இைறயா  டைர  கானி    
 உதயமா  ஞான ! அதனி      
ஒ  ேதவ கான ’ 

          இ பாட  ைமய க     
1. அறிவி  சிற        
2. இய ைக சிற      
3. க வியி  சிற       
4. இைறய    

 
 

52. கீ கா  ெச ைள  ப  வினாவி  
விைட த க.    

‘இதய  ப ம ட  – அதனி   
இைறயா  டைர  கானி    
 உதயமா  ஞான ! அதனி      
ஒ  ேதவ கான ’ 
இ பாட  ‘ ஒளி ‘ என  ெபா  த  ெசா  
1. ட        

2. ப ம     
3. ட       

4. கான    

 

 

 

 



53. கீ கா  ப திைய  ப  வினாவி  விைட 
த க.   

‘ேசா ’ எ  அ ேபா  வழ க ப  தி . மீ.ப. 
ேசாம தர  அவ க , அைன தி திய வாெனா  

ைறயி  தமி  நிக சிகளி  தைலவரா  
பணியா றி வ தா . இவ  எ திய ‘ அ கைர 
சீைமயிேல’ எ ற  சாகி திய அகாெதமியி  
ஐயாயிர  பா  பாிசிைன  ெப ற . இவர  ‘ 
இளேவனி ’ எ  கவிைத ெதா   தமிழக 
அரசி  பாிைச  ெப ள .   

        ‘ேசா ’ அவ க  இ ைறயி  தைலவரா  
பணியா றினா        
1. இைணய           

2. வாெனா      
3. ெச தி தா      

4. ெதாைலகா சி     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54. கீ கா  ப திைய  ப  வினாவி  விைட 
த க.   

‘ேசா ’ எ  அ ேபா  வழ க ப  தி . மீ.ப. 
ேசாம தர  அவ க , அைன தி திய வாெனா  

ைறயி  தமி  நிக சிகளி  தைலவரா  
பணியா றி வ தா . இவ  எ திய ‘ அ கைர 
சீைமயிேல’ எ ற  சாகி திய அகாெதமியி  
ஐயாயிர  பா  பாிசிைன  ெப ற . இவர  ‘ 
இளேவனி ’ எ  கவிைத ெதா   தமிழக 
அரசி  பாிைச  ெப ள . 
ேசா வி  இ  சாகி திய அகாெதமி பாி  
ெப ற          
1. ேமகம டல    
2. இளேவனி             

3. தி ன   
4. அ கைர சீைமயிேல  

   

 

 

55. ‘கனி ேந ’ எ ப  இ வைக  தைளயா             
1. ஒ றிய வ சி தைள      

2. க தைள  
3. ஒ றாத வ சி தைள  
4. இய சீ  ெவ டைள  

  

 

 



56. ெம யி  ெபா  விாி த க ழ     

ைகயி  தனி சில  க ணீ –ைவைய  ேகா  

க டளேவ ேதா றா   அ காாிைகத ெசா ெசவியி   
உ டளேவ ேதா றா  உயி       

-  இ  ெச ளி  பயி வ  அணி    
1. த ைமயணி  
2. உ வக அணி      
3. தீவக அணி    

4. உவைமயணி  
    

57. ஒ  ெசா  அ ல  ெதாட  இ  ெபா  
த மா  அைமவ  இ வணியா        
1. த றி ேப ற  அணி   
2. பிறி  ெமாழிதலணி   

3. எ கா  உவைம அணி    

4. இர ற ெமாழிதலணி    

 

58. ஆைடைய  காைர என  இ வைக    த தி 
வழ கா     
1. இட  கரட க      

2. உ  றி  
3. ம உ  
4. ம கல   

 
 
 
 
 



59.  ‘பா  மகி தன ’  எ ப  இ வைக  
ெதாடரா     
1. விைன எ ச ெதாட     

2. உ ைம  ெதாட   
3. ெபயெர ச  ெதாட   
4. உவைம  ெதாட   

 

60. ‘மைழ ெகா  ெகா தா  பகலவ  
ப ளி  நட  வ தா ’    - எ ப  
இ வைக  ெதாடரா       
1. ெதாட  நிைல  ெதாட   
2. தனிநிைல  ெதாட    
3. கலைவ  ெதாட    
4. ேந    ெதாட      



        English Paper – IIA 

61. Choose the letter in which we use informal language. 
1. a letter to the headmaster applying for your T.C 
2. a letter of complaint 
3. a letter applying for a job 
4. a letter to a friend inviting him to your village. 

62. Hearing a cry, he rushed into the room. 
This is 
1. a complex sentence. 
2. a simple sentence. 
3. a compound sentence. 
4. a sentence in passive voice. 

63. The construction of the new bridge will go ahead as planned. 
The meaning of ‘go ahead’ is 
1. proceed. 
2. took value. 
3. performed on. 
4. take behind. 

64. Choose the grammatically correct sentence. 
1. I look forward to seeing you. 
2. I look forward to see you. 
3. I am look forward to see you. 
4. I have looking forward to seeing you. 



65. One day an accident befell him. 
 Choose the synonym of the word ‘befell’. 
 1. ceased 
 2. perished 
 3. disappeared 
 4. happened to 
 
66. The hill behind the village was covered with summer green. 
 Choose the antonym of the word ‘covered’. 
 1. resumed 
 2. exposed 
 3. pretended 
 4. tended 
 
67. Choose the suffix that means someone who  

performs an action.  
 1. ion 
 2. ism 
 3. er 
 4. ity 
 
68. Choose the word you find between these guide words:  

trail - transcription 
 1. tract 
 2. tramp 
 3. trade 
 4. tragic 
 

  



69. Choose the grammatically correct sentence. 
 1. How long the queue is? 
 2. How long is the queue! 
 3. How long is the queue? 
 4. How long the queue long? 
 

70. The two brothers were so much similar in appearance that 
nobody believed that they were twins. 

 Choose the option that can improve the underlined part. 
 1. very much similar to  
 2. so different in 
 3. so similar to 
 4. so different for 
 

71. Choose the interjection that expresses ‘joy’. 
 1. hurrah! 
 2. ooh! 
 3. yeah! 
 4. Alas! 
 

72. ‘Oops!’ can be used 
 1. to indicate happiness. 
 2. clearing throat. 
 3. to acknowledge a mistake. 
 4. to scare someone. 
 
73. Work hard or you will fail. 
 Choose the type of sentence. 
 1. Simple 
 2. Complex 
 3. Compound 
 4. Complex - Compound 



74. Ramaiah took us to ______ open area where ______ yarn was 
spread in full length of wrap in 25 metres. 

 Choose the articles that fit the blanks. 
 1. an, a 
 2. an, the 
 3. the, a 
 4. a, an 
 
75. Choose the word with correct spelling. 
 1. imperetive 
 2. calameties 
 3. disparate 
 4. antenas 
 
76. Choose the correctly punctuated sentence. 
 1. “It’s not funny,” she said. 
 2. Its not funny, “she said” 
 3. It’s not funny? she said. 
 4. It’s not funny, “she said”. 
 
77. Write the questions. 
 Choose the passive voice for the sentence above. 
 1. Let the questions be written 
 2. Let the questions be not written. 
 3. The questions should not be written. 
 4. The questions should be written 
 
 

  



78. Second hand furniture _______ here at reasonable prices. 
 Choose the correct option that fits the blank. 
 1. are sold 
 2. were sold 
 3. has sold 
 4. is sold 
 
79. The rocket is going _______ the moon. 
 Choose the preposition that fits the blank. 
 1. down 
 2. along 
 3. on to 
 4. towards 
 
80. Bobby has given my notes to the teacher, _______  
 Choose the correct question tag for the above sentence. 
 1. has he? 
 2. hasn’t he? 
 3. hadn’t he? 
 4. had he? 
 
81. He asked me, ‘What is your favourite food?’ 
 Choose the indirect speech of this sentence. 
 1. I was asked by him that it was favourite food. 
 2. I asked him if he had any favourite food. 
 3. He asked me I have any favourite food. 
 4. He asked me what my favourite food was. 
 

  



82. Express trains ________ passenger trains. 
 Choose the correct expression that fits the blank. 
 1. travel faster than 
 2. travel the fastest 
 3. travel so fast as 
 4. travels as faster as 
 
83. If you are good at English, ________ 
 Choose the appropriate clause to complete the sentence. 
 1. you get a better job. 
 2. you must a better job. 
 3. you will get a better job. 
 4. you got a better job. 
 
84. It is not actually raining now. ________ it may rain later, so 

take the umbrella. 
 Choose the linking expression that completes the meaning of 

the sentence. 
 1. On the other hand 
 2. Along with 
 3. What is more 
 4. Alongside 
 
85. I am not feeling well. In fact, I think I _____! 
 Choose the expression that fits the blank. 
 1. am going to be sick. 
 2. will be gone sick. 
 3. am gone to be sick. 
 4. will have go to be sick. 
 
 



86. Do you like my new solar watch?  
Here, I ______ how it works. 

 Choose the verb that fits the blank. 
 1. would be show 
 2. will to show 
 3. will show 
 4. had shown 
 

87. They ought to follow the Government police. 
 This sentence indicates 
 1. request. 
 2. obligation. 
 3. possibility. 
 4. ability. 
 

88. Choose the sentence with the correct word order. 
 1. Master grammar is the best way to practice. 
 2. Master grammar practice is the best way to. 
 3. Practice is the best way to master grammar. 
 4. Practice is to the best way master grammar. 
 

89. Read the following passage. 
 Sometimes you might have heard or read in newspapers that  

some people were hospitalised due to food poisoning. Food 
poisoning could be due to the consumption of spoiled food. 
Some micro organisms produce toxic substances in spoiled 
food. These toxic substances make the food poisonous. Taking 
stale food may lead to vomiting, motions even to death. 

 This passage is about 
 1. micro organisms. 
 2. food poisoning. 
 3. reading newspapers. 
 4. spoiled food Vs stale food. 



90. Read the following passage. 
 Sometimes you might have heard or read in newspapers that  

some people were hospitalised due to food poisoning. Food 
poisoning could be due to the consumption of spoiled food. 
Some micro organisms produce toxic substances in spoiled 
food. These toxic substances make the food poisonous. Taking 
stale food may lead to vomiting, motions even to death. 

 Consumption of stale food leads to 
 1. good health. 
 2. eat raw food. 
 3. read newspapers. 
 4. food poisoning. 
 

 

 

 

  



Paper- IIB   

(CDP) 

91. Down’s syndrome is caused due to 

1. Malnutrition 
2. Chromosomal Disorder 
3. Radiation 
4. Accident 

 ெடளனி  சி ேரா  வ வத கான காரண    
 1. ச ண  ைறபா   

 2. ேராேமாேசா  ஒ கீன   

 3. கதி    

 4. விப  

 

 

92. If a child’s chronological age is 11 years, mental age is  
5 years, then his IQ is 

ஒ  ழ ைதயி  கால வய    11  ஆ க , 
மனவய  5  ஆ க  எனி  அவ ைடய

ணறி  ஈ    
1. 40 
2. 45 
3. 50 
4. 70 

  



93. Preferably we use this material to teach children with 
intellectual disability. 

 1. Real objects 
 2. Pictures 
 3. Symbols 
 4. Situations 

 ணறி  ைறபா ள ழ ைதகளி  
க பி த  நா  பய ப த ேவ யைவ  

 1. உ ைம  ெபா க   

 2. பட க   

 3. சி ன க   

 4. நிைலக   

 

94. The vocational courses which are most suitable to the children 
with Intellectual Disability is 

 1. Heavy machinery operation 
 2. Candle making 
 3. Driving 
 4. Electrical wiring 

 ணறி  ைறபா ள ழ ைதக  
இ ெதாழி  பயி சி அளி கலா   

 1. கன இய திர கைள ெசய ப த   

 2. ெம வ தி  தயாாி த   

 3. வாகன  ஓ த   
 4. மி சார க பிக  இைண த   

  



95. Task analysis is essential for children with 
 1. Hearing Impairment  
 2. Visual Impairment 
 3. Intellectual Disability 
 4. Learning Disability 

 ெசய  ப பா  – இ  ேபா ற 
ழ ைதக  அவசியமா   

 1. ேக ட  ைறபா     
 2. பா ைவ  ைறபா     
 3. ணறி  ைறபா     
 4. க ற  ைறபா   
 

96. Children with small head is called as 
 1. Micro Cephalous 
 2. Cerebral Palsy 
 3. Macro Cephalous 
 4. Cerebral cephalous 
 சிறிய தைலைய  ெகா ட ழ ைதகைள 

இ வா  அைழ ப   
 1. ைம ேரா ெசபால  

 2. ெசர ர  பா சி  
 3. ேம ேரா ெசபால  

 4. ெசர ர  ெசபால   

  



97. In a classroom children with intellectual disability  
shall always be allowed to sit 

 1. Separately  
 2. Near to the Door 
 3. Last Row 
 4. Front Row 

 வ பைறயி  ணறி  ைறபா ள 
ழ ைதகைள எ ேபா  இ தா  

அம வத  அ மதி கேவ   
 1. தனியாக  

 2. கதவ கி   

 3. கைடசி வாிைச  

 4. வாிைச  
 

98. Children with Intellectual disability of which level is 
considered as “Educable” group 

 1. Moderate intellectual disability  
 2. Mild intellectual disability 
 3. Severe intellectual disability 
 4. Profound intellectual disability 

 ணறி  ைறபா ள ழ ைதகளி  எ த 
நிைலயி  உ ளவ கைள “க வி க க ய 

ழ ைதக ”    எ ப  

 1. மிதமான ணறி  ைறபா   

 2. ைறவான  ணறி  ைறபா  

 3. தீவிரமான  ணறி  ைறபா  

 4. மிக  தீவிரமான  ணறி  ைறபா  



99. Which one of the following test is used to measure  

the intelligence 

 1. ISAA test 
 2. BERA Test 
 3. Raven’s Progressive Matrices Test 
 4. Impedance Test 

 கீ க டவ றி  ணறிைவ அளவிட 
பய ப த ப  ேசாதைன  

 1. ISAA ேசாதைன 

 2. BERA ேசாதைன  

 3. ேரவ  வள சி அணிக  ேசாதைன 

 4. மி ம  ேசாதைன 

 

100. Children with which level of intellectual disability is 
considered as custodial group 

 1. Cerebral Palsy 
 2. Severe & Profound intellectual disability 
 3. Moderate intellectual disability 
 4. Mild intellectual disability 

 எ த நிைல ணறி  ைறபா ள 
ழ ைதகைள காவல  ைவ  

ேச தவ களாக  க வ  

 1. ெப ைள வாத    

 2. மிக தீவிரமான ம  ஆ நிைல 
ணறி  ைறபா   

 3. மிதமான ணறி  ைறபா    
 4. ைறவான ணறி  ைறபா    



101. Field vision of Normal person is 

 சாதாரண மனிதனி  பா ைவ  கள   
 1. 360° 

 2. 180° 

 3. 90° 

 4. 60° 
 

102. Maximum number of dots in a cell in Braille script 

 பிெர  எ  ைறயி  எ வத  ஒ  
க ட தி  ெப பா ைமயாக பய ப த  
ப  ளிகளி  எ ணி ைக  

 1. 4 
 2. 5 
 3. 6 
 4. 7 
 
 
103. “Types” are used in 
 1. Abacus 
 2. Taylor Frame 
 3. Matrix 
 4. Geometry 

 “Types” எ பைத இதி  பய ப வ   
 1. மணி ச ட   
 2. ேடலாி  ச ட  

 3. அணி 
 4. வ விய   
 

 



104. The headquarters of National Institute for the empowerment of 
Persons with Visual Disabilities is located at 

 1. Mumbai 
 2. Hyderabad 
 3. Dehradun 
 4. Delhi 

 பா ைவ  ைறபா ளவ களி  
அதிகார தி கான ேதசிய நி வன தி  
தைலைமயக  உ ள இட  

 1. ைப 

 2. ஐதராபா  

 3. ேடரா  

 4.  

 
 
105. The correct English word to the word written in Braille is 

 கீ க ட பிெர யி  எ திய ெசா  
சாியான ஆ கில  ெசா   

 

 
 1. TRUE 
 2. LOVE 
 3. VERY 
 4. GOOD 
 

  



106. Louis Braille birth day is on 
 1. 4th December 
 2. 4th January 
 3. 4th February 
 4. 4th March 

 யி பிெர யி  பிற த நா   
 1. ச ப  4  

 2. ஜனவாி 4  

 3. பி ரவாி 4  

 4. மா  4  

 

 

107. Children with visual impairment can easily learn from 
computers using the following software 

 பா ைவ  ைறபா ள ழ ைதக  இ த 
ெம ெபா ைள  பய ப தி கணினியி  
க ெகா வ   

 1. JAWS 
 2. Windows 
 3. JEWS 
 4. Oracle 
 

 

 

 

 

 



108. A person with visual acuity of 6/6 has 
 1. Low vision 
 2. Total Blindness 
 3. Normal vision 
 4. Partial blindness 

 ஒ  நபாி  பா ைவ  ய   6/6 ஆக 
இ தா  அவ   

 1. ைறவான பா ைவ  ைறபா   

 2.   த ைம 

 3. சாதாரண பா ைவ 

 4. பாதியள  த ைம  

109. Persons with low vision use the following optical device 
 1. Telescope 
 2. Cane 
 3. Braille slate 
 4. Microscope 

 ைறவான பா ைவ ெகா ட நப  கீ கா  
க  ெதாட பான க விைய பய ப வ   

 1. ெதாைலேநா கி  

 2. க  

 3. பிெர  பலைக  

 4. ேணா கி 
 

 

 



110. The Shape printed on Rs. 500 currency note for identification 
by persons with Visual Impairment is 

 1. Square 
 2. Triangle 
 3. Rectangle 
 4. Circle 
 . 500  தாளி  மீ  பா ைவ  ைறபா ள 

நப களி  வசதி காக அ சிட ப ட வ வ   
 1. ச ர   
 2. ேகாண   
 3. ெச வக  

 4. வ ட   
 

 

111. Mixed hearing loss is a mixture of 

 கலைவ ேக ட  இழ  எ ப  இவ றி  
டா  

 1. Conductive & Sensorineural  
 2. Congenital & Conductive 
 3. Congenital & Conjugative 
 4. Super Sensoral 
  

 

112. BERA stands for 
BERA எ பத  விாிவா க  

 1. Brainstem Evoked Response Audiometer 
 2. Bold Embossed Response Activity 
 3. Bone Evoked Response Audiometer 
 4. Brain Evolved Recall Analysis 



113. Malleus, Incus, Stapes bones are located in 
 1. Inner Ear 
 2. Outer Ear 
 3. Middle Ear 
 4. External Ear 

 ேம ய , இ க , ேட எ  
எ க  இ  அைம ளன  

 1. உ  ெசவி  

 2. ற  ெசவி  

 3. ந  ெசவி  

 4. ெவளி  ெசவி  
 

114. Sound intensity of normal conversation between two persons 

 இர  நப க கிைடேய  சாதாரண 
உைரயாட  ஒளி  ெசறி   

 1. 25 dB 
 2. 50 dB 
 3. 75 dB 
 4. 100 dB 
  

 

 

 

 

 

 



115. Through which one of the following tests we can identify 
accurate hearing loss in the ear 

 கீ க டவ றி   எ த ேக ட  ேசாதைன 
வாயிலாக யமான ேக ட  ைறபா ைட 
அறியலா  

 1. Pure Tone 
 2. BERA 
 3. Infidence 
 4. Early Intervention 
  

 

116. Children with Hearing Impairment cannot be trained in the 
following area 

 1. Cell phone repairing 
 2. Drawing 
 3. Dance 
 4. Music 

 ேக ட  ைறபா ள ழ ைதக  
கீ கா  பிாி களி  பயி சி அளி ப  
க ன   

 1. அைலேபசி ப  சாிபா த   

 2. பட  வைரத   

 3. நா ய /நடன  

 4. இைச 

 

 

 



117. When should a child uses hearing aid in a day 
 1. Total day 
 2. Only in School 
 3. At home only 
 4. Except during sleep and bath time 

 ேக ட  ைறபா ள ழ ைத ேக ட  
ைண க விைய ஒ  நாளி  எ ேபா  

பய ப தேவ ?  
 1. நா  வ   

 2. ப ளியி  ம   

 3.  ம   

 4.  ேபா  ளி  ேபா   
 

 

118. Children with Hearing Impairment doesn’t require 
 1. IEP 
 2. Hearing Aid 
 3. Ear Mould 
 4. Cane 

 ேக ட  ைறபா ள ழ ைதக  இ  
ேதைவ படா   

 1. ஐ.இ.பி. 

 2. ேக ட  ைண க வி   

 3. இய  ெமௗ  

 4. ைக த  

 



119. Candle flame is used in speech therapy to train this sound 
 1. ‘P’ Sound 
 2. ‘B’ Sound 
 3. ‘F’ Sound 
 4. ‘M’ Sound 

 எாி  ெம வ தி ேப  சிகி ைசயி  எ த 
ஒ ைய பயி வி பதி  பய ப வ ?  

 1. ‘ ’ ஒ  (P) 

 2. ‘ ’ ஒ (B) 

 3. ’ஃ ’ ஒ (F) 

 4. ‘ ’ ஒ (M) 
 

 

 

120. Total communication method is being used in teaching for 
children with 

 1. Thalasemia 
 2. Visual impairment 
 3. Hearing impairment 
 4. Cerebral Palsy 

  தகவ  ெதாட  ைறைய இவ க  
க பி பதி  பய ப வ   

 1. இர த அழி  ேசாைக 

 2. பா ைவ  ைறபா   

 3. ேக ட  ைறபா   

 4. ெப ைள வாத   
  



121. One student is often telling components in random order than 
in a sequence. This is the characteristic of   

 1. Multiple Disability 
 2. Hearing Impairment 
 3. Hemophelia 
 4. Learning Disability 

 ஒ  மாணவ  அ க  வாிைச  கிராம தி  
றேவ ய கைள மா றி  கிறா . 

அவ ைடய ப  இத ட  ெதாட ைடய   
 1. ப ேநா  ைறபா   

 2. ேக ட  ைறபா   

 3. இர த  உைறயாைம 

 4. க ற  ைறபா   
 

 

122. Children with Autism are identified more here  
 1. Metro cities 
 2. Towns 
 3. Rural areas 
 4. Tribal areas 
 ஆ ஸ  ெகா ட ழ ைதகைள அதிகளவி  

இ  அைடயாள  காணலா   
 1. ெப  நகர க   
 2. ப ண க  

 3. கிராம ற க  

 4. பழ யின  ப திக  

 
 
 



123. Echolalia means 
 1. Listening to what others say 
 2. Repeating what someone else said 
 3. Not listening to what others say 
 4. Not speaking 
 ‘எ ேகாலா யா’ எ ப  

 1. பிற  வைத  ேக ட   
 2. பிற  வைத மீ  மீ  த   
 3. பிற  வைத ேகளாம  இ த   
 4. ேபச இயலாைம  
 

 

124. Which of the following does not related to  
Learning Disabilities 

 1. Dysgraphia 
 2. Dyspraxia 
 3. Dyslexia 
 4. Ataxia 

கீ க டவ றி  க ற  ைறபா க ட  
ெதாட பி லாத  

1. கிராபியா  

 2. பிரா சியா  

 3. ெல யா 

 4. அெட சியா 

 
   
  



125. Children with special needs shall not be allowed to sit when 
teacher is not in classroom. This is  

 1. Strongly agreed 
 2. Partially agreed  
 3. Strongly disagreed 
 4. Partially disagreed 
 ஆசிாிய  வ பைறயி  இ லாத ேபா  சிற  

ேதைவக  ெகா ட ழ ைதகைள 
வ பைறயி  அம வத  அ மதி க  

டா . இைத நா    
 1. ைமயாக ஏ கிேற  

 2. பாதியள  ஏ கிேற  

 3. ைமயாக ம கிேற  

 4. பாதியள  ம கிேற   
 

126. The appropriate teaching method to introduce colours to the 
children with hearing impairment is  

 1. Lecture method 
 2. Demonstration method 
 3. Lecture cum demonstration method 
 4. Project method 

 வ ண கைள அறி க ப வத  ேக ட  
ைறபா ள ழ ைதக  இ க பி த  
ைற சாியான   

 1. விாி ைர ைற 

 2. ெச கா ட  ைற  

 3. விாி ைர ம  ெச கா ட  ைற  

 4. ெசய தி ட ைற  



 

127. These children can understand by observing teacher’s  
lip movements in classroom. 

 1. Hearing Impairment 
 2. Low - vision 
 3. Visual Impairment 
 4. Autism 
 வ பைறயி   ஆசிாிய களி  உத  

அைச கைள கவனி த  அ பைடயி  
இ ழ ைதக  ாி  ெகா வ    

 1. ேக ட  ைறபா   
 2. ைறவான பா ைவ  
 3. பா ைவ  ைறபா   
 4. ஆ ஸ   
 

128. 4 feet 10 inches or less height of an adult is called  
 1. Mental ill person 
 2. Dwarf 
 3. Blind 
 4. Deaf 

 4 அ க  10 அ ல க  அ ல  அைதவிட 
ைறவான உயர  ெகா ட ெபாியவ கைள 

இ வா  அைழ ப    
 1. மனேநாயாளி 

 2. ள த ைம உைடயவ க   

 3. பா ைவய ேறா   

 4. கா  ேகளாேதா  
 



129. The disability which does not required special teaching 
methods is 

 1. Learning Disabilities 
 2. Low - Vision 
 3. Orthopedical Impairment 
 4. Cerebral Palsy 

 சிற பான க பி த  ைறக  ேதைவ படாத 
ைறபா   

 1. க ற  ைறபா க  

 2. ைறவான பா ைவ  

 3. உட  ஊன   

 4. ெப ைள வாத   
 
 
 
130. These children are not to be enrolled in special schools 
 1. Children with intellectual Disability 
 2. Children with normal abilities 
 3. Children with Autism spectrum Disorder 
 4. Children with Hearing impairment 

 சிற  ப ளிகளி  இ ழ ைதகைள ேச  
ெகா ள மா டா க   

 1. ணறி  ைறபா  உைடய 
ழ ைதக   

 2. சாதாரண திற க  ெகா ட ழ ைதக   

 3. ஆ ஸ  ெப ர  ைறபா ள 
ழ ைதக    

 4. ேக ட  ைறபா ள ழ ைதக   



131. Basic requirements in learning process 
 1. Concrete to abstract 
 2. Complex to simple 
 3. Parts to whole 
 4. Unknown to known 

 க ற  ெசய ைறயி  உ ள அ பைட  
ேதைவக   

 1. ப ெபா ளி  க திய  நிைல   

 2. சி க  எளிைம   

 3. ப திகளி  ைம   

 4. ெதாியாதவ றி  ெதாி தவ றி    
 

 

132. ‘Mirror’ is used as a teaching learning aid for these children 
very often. 

 1. Intellectual Disability 
 2. Hemophilia 
 3. Parkinson’s Disease 
 4. Hearing Impairment 

 க ணா ைய க பி த  க வியாக 
இ ழ ைதக காக அ க  பய ப வ   

 1. ணறி  ைறபா   

 2. இர த  உைறயாைம  

 3. பா கி ஸனி  ேநா  

 4. ேக ட  ைறபா   

 



133. Dyscalculia is related to 
 1. Thalassemia 
 2. Hemophilia 
 3. Multiple sclerosis 
 4. Learning Disabilities 

 ’ கா யா’ எ ப   இத ட  
ெதாட ைடய    

 1. இர த அழி  ேசாைக  

 2. இர த  உைறயாைம  

 3. ப ேநா  தி  த  

 4. க ற  ைறபா க   
 

 

134. Individual’s cognitive ability depends on  
 1. Age 
 2. Experience 
 3. Wisdom 
 4. Health 

 தனிநபாி   அறி சா  திற  இத  மீ  
ஆதார ப ள   

 1. வய  

 2. அ பவ  

 3. ஞான  

 4. ஆேரா கிய / உட  நல  
 



135. A child identified as children with special needs at an early 
age, need to start  

 1. Swimming 
 2. Writing 
 3. Early intervention 
 4. Vocational Education 

 சிற  ேதைவக  ெகா ட ழ ைதயாக 
சி வயதி  அைடயாள  க டா  உடன யாக 
ெதாட க ேவ ய    

 1. நீ ச  

 2. எ த  

 3.  கீ   

 4. ெதாழி க வி 
 

 

136. Whom will you select to provide dance training  
 1. Children with visual impairment 
 2. Children with hearing impairment 
 3. Children with Hemophelia 
 4. Children with Multiple disabilities 
 நடன  க  ெகா வத  கீ க டவ றி  

யாைர ேத ெத பா ? 

 1. பா ைவ  ைறபா ள ழ ைதக   
 2. ேக ட   ைறபா ள ழ ைதக  

 3. இர த  உைறயாைம ைறபா ள 
ழ ைதக  

 4. ப ேநா   ைறபா ள ழ ைதக  

 



137. Hot or cold state; soft or hard; heavy weight or light weight 
can be identified through this sense 

 1. Auditory 
 2. Tactile 
 3. Visual 
 4. Olfactory 

 ெவ ப  அ ல  ளி நிைலைய  ெம ைம 
அ ல  க ன த ைம, ைமயான  அ ல  
ேலசான  ேபா ற ப கைள அறிவத  இ த 
உண வி  ல  அறியலா    

 1. ேக ட  

 2. ெதா த  

 3. பா த   

 4. க த  

 

138. Under which Central Government Scheme, the person with 

disabilities get Aids & Appliances for subsidized prices. 

 எ த ம திய அரசி  தி ட தி  வாயிலாக 
ஊன றவ களி  த ப  விைலகளி  

ைண க விகைள ெபற ? 

 1. ALIMCO 
 2. ALPHA 
 3. ADIP 
 4. NEP 

 

 

 

 

 



139. Which disability can be identified easily by seeing the 
following  

 1. Hearing impairment 
 2. Learning Disability 
 3. Autism 
 4. Orthopedical Impairment 

 எ த ைறபா ைட க ட ட  அறி  
ெகா ளலா  ? 

 1. ேக ட  ைறபா   
 2. க ற  ைறபா   
 3. ஆ ஸ  

 4. உட  உ  ஊன  
 
 

140. New born baby expresses usually  
 1. Crying 
 2. Smiling 
 3. Angry 
 4. Crawling 

 தியதாக பிற த ழ ைத ெபா வாக 
ெவளி ப வ    

 1. அ த  

 2. சிாி த  

 3. ேகாப ப த  

 4. தவ த  

 

 
 



141. Those who writes bizarre hand writing are called as 
 1. Dyscalculia 
 2. Dyslexia 
 3. Dysgraphia 
 4. Dyspraxia 

 மா ப ட ைகெய  எ பவ கைள 
இ வா  அைழ ப   

 1. கா யா 

 2. ெல யா 

 3. கிராபியா 

 4. பிரா சியா 

 

142. Those who are having difficulties in reading, writing and 
comprehending are called as 

 1. Hemophelia 
 2. Thalassemia 
 3. Dyslexia 
 4. ADHD 

 ப த , எ த  ம  ாி  ெகா வதி  
பிர சிைனகைள எதி ெகா பவ கைள இ வா  
அைழ ப   

 1. இர த  உைறயாைம 

 2. இர த அழி  ேசாைக  

 3. ெட சியா   

 4. ADHD 

  



143. In RPWD Act-2016 Guidelines for Certification of Specified 
Disabilities mentioned in chapter number 

 ஊன றவ களி  உாிைம  ச ட  `2016  
ஊன க ட  ெதாட ைடய சா றித  
வழிகா த க  எ த அ தியாய தி  

றி பிட ப ள ?  
 1. 7 
 2. 8 
 3. 9 
 4. 10 
 

144. Children with special Needs, when expresses aggressive 
behaviour in classroom shall be controlled through  
this method. 

 1. Corporal punishment 
 2. Isolation with counselling 
 3. Expel from classroom  
 4. Ignore that activity 

 வ பைறயி  ெகா ய நட ைதைய 
ெவளி ப  சிற  ேதைவக  ெகா ட 

ழ ைதகைள இ ைற வாயிலாக 
க ப தலா   

 1. த த  

 2. அறி த ட  தனிைம ப த  

 3. வ பைறைய வி  ெவளிேய த   
 4. அ  ெசயைல அல சிய ப த  

  



145. Child with special needs are not to be involved in the 
following 

 1. To attend marriages along with family members 
 2. Festivals / Jatharas organized in village 
 3. To visit relatives and friends houses 
 4. To drive vehicles 
 சிற  ேதைவக  ெகா ட ழ ைதகைள 

கீ க டவ றி  எதி  ஈ ப த  டா ? 

 1. ப உ பின க ட  தி மண களி  
கல  ெகா த  

 2. கிராம களி  நைடெப  தி விழா க / 
ஜா திைரக   

 3. உறவின க ,  ந ப களி  க  
ெச த    

 4. வாகன கைள ஓ த  

 

146. These children will perform well, if they are trained in 
computer graphics & designing. 

 1. Intellectual Disability 
 2. Visual Impairment 
 3. Hearing Impairment 
 4. Cerebral palsy 

 இ ழ ைதக  கணினி, வைரகைல ம  
வ வைம களி  பயி சியளி தா   
இ ழ ைதக  ந றாக ெசய ப வ   

 1. ணறி  ைறபா   
 2. பா ைவ ைறபா   
 3. ேக ட  ைறபா    
 4. ெப ைள வாத   
 



147. It is usually said that these people are having more memory 
power than others 

 1. Autism 
 2. Thalassemia 
 3. Visual Impairment 
 4. Cerebral Palsy 

 இவ க  பிறைர விட அதிக நிைன  திற  
இ  எ ப  

 1. ஆ ஸ  

 2. இர த அழி  ேசாைக 

 3. பா த  ைறபா   
 4. ெப ைள வாத   
 

148. Blind folding the eyes and ask the children to identify 
particular child by observing their voice, relates to 

 1. Visual skill 
 2. Auditory skill 
 3. Tactile skill 
 4. Olfactory skills 

 க கைள ணிகளா  டா கி, த க ைடய 
சக ழ ைதகளி  ரைல ைவ  
அ ழ ைதயிைன அைடயாள  கா  
ெசய ைற இத ட  ெதாட ைடய  

 1. பா ைவ  திற  

 2. ேக ட  திற  

 3. ெதா  திற  

 4. க த  திற  



149. This part of the body may affect by cerebral palsy for the 
persons with Hemiplegia  

 1. Legs 
 2. Hands 
 3. Legs and hands 
 4. One side of the body 

 ெஹமிபி ஜியா ேநா  உைடய நப  ெப ைள 
வாத தா  பாதி க ப  த  உட  இ ப தி 
ெசயல வி வ   

 1. கா க  

 2. ைகக  

 3. கா க  ம  ைகக  

 4. உட  ஒ  ப க   
 

150. During lunch break in school Children with Special Needs 
required co-operation and support from 

 1. Teachers 
 2. Headmaster 
 3. Non teaching staff 
 4. Peer group 
 மதிய உண  ேவைளயி  ப ளியி  உ ள 

சிற  ேதைவக  ெகா ட ழ ைதக  
இவ களி  ஒ ைழ  ம  ஆதர  ேதைவ   

 1. ஆசிாிய க  

 2. தைலைமயாசிாிய   
 3. க பி காத ஊழிய   
 4. ஒ பா  வின  




