
 

www.Padasalai.Net 

TRB EDUCATION | TET குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும் | 

Child Development and Pedagogy 001-563 – QUESTIONS 
 

S.NO QUESTIONS ANSWERS 

1 உடல் பர்ச்சற வகரக டடபதறும் தபேம் து? சறசுப்தபேம் 

2 
பர்ச்சற யரர்வரன் அபவுக்கு அறகரக திட்பெட்டரி 

சுப்திில் சுக்கும்வதரது…… ற்தடுகறநது 
அசரர உடல் பர்ச்சற 

3 
குந்டின் சுந்ற உர்வுக்கு றப்தபிக்கும் வதரது 

ரவண பரடங்கும் றநன் ……. றல் ற்தடுகறநது 
2-3 ஆண்டுகள் 

4 
திரவேின் "எபேபேடட அநறவுசரர்" ன்ந பசரல் 

கலழ்க்கண்ட என்டந குநறக்க தன்தடுத்ப்தடுகறநது 
ஸ்கலர 

5 
ரிக்சணின் கூற்றுப்தடி ணிணின் சபக வகரட்தரடு 

த்டண றடனகடபக் பகரண்டுள்பது? 
8 றடன 

6 கணசீ்சு அநற உவும் கபேி டரச்சறஸ்டரஸ் வகரப் 

7 
எபேரின் ஆலடக் வகரபரறுகலக்கு அடிப்தடடரக 

அடது 
ணபழுச்சற அறர்வுகள் 

8 எழுக்க பர்ச்சறட தற்நற கூநற உபில் அநறஞர் திரவே 

9 
தண்நறவு இபே கரிகபரல் ஆணது ண கூநற 

உபில் அநறஞர் 
ஸ்திர்பன் 

10 தண்நறவு ஈவு ன்தது த.ஈ. = ணது (M.A) / கரன து (C.A) X 100 

11 திநபேக்கு உி பசய்பம் ணப்தரன்டட …….. ணனரம் ர் சறந்டண 

12 கற்நல் டககபில் பதரபேந்ர என்று ணப்தரடம் பசய்து கற்நல் 

13 
குந்டட குந்டரக கபே வண்டும் ன்று 

கூநறர் 
பக்ஸ்னர் 

14 

ன்ணிச்டசரக ழும் துனங்கடனச் சரர்ந் 

ஆக்கறடனபறுத்க் கற்நல் வசரடணில் ஸ்கறன்ணர் 

தன்தடுத்ற ினங்கு 

னற 

15 இற்றுள் பதரபேத்ரண வேரடிட கூறு ஸ்கறன்ணர் கற்நல் ிற 

16 சறக்கனரண பதரதுடக் கபேத்து சறநற ீன றந சது கட்டட 

17 கற்நலுக்கு உர கரி ணிப்தட்ட கரி 

18 
பரறில்னர வசரடண …………...….... டக 

வசரடணடச் சரபேம் 
ஆக்கச் சறந்டண 

19 அநறவுசரர் கற்நல் அடகுபடந அல்னரது ணப்தரடம் பசய்ித்ல் 

20 
குந்டகலக்கரண "கற்கும் உரிட"ட .ர. சடத 

ப்பதரழுது திகடணப்தடுத்றது 
1959 ம்தர் 20 

21 ரர்ண்டடக்கறன் திற்சற ிற ன் பக்கறத்துத்ட றுதடி பசய்ல் 
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னறபறுத்ற கூறுகறநது 

22 கற்நனறன் பக்கற கரி என்று கணித்ல் 

23 பகுரட்கள் து றடணில் இபேப்தட தல்புனன் றக்கற்நல் 

24 கற்நனறன் அடடவு றநன் 

25 டத்ட வகரட்தரட்டின் அடிப்தடட தூண்டல்-துனங்கல் 

26 திரவேின் வகரட்தரடு குந்டகபின் அநறவு பர்ச்சற தற்நறது 

27 சரசரி தண்நறவு ஈவு 90-109 

28 எபே குந்டின் பல் ஆசறரிர் பதற்வநரர் 

29 ர்க்கரீறரண சறந்டண ன்தது ிரி சறந்டண 

30 
றடணரற்நல்’ ன்ந தனறன் பல் திறட 

பபிிட்டர் 
திங்கஸ் 

31 
ன்பணநறப்தடுத்தும் அநறவுடப் தகர்டன 

திதனப்தடுத்றர் கரர்ல்வரேர்ஸ் 

32 கணவுகள் ஆய்வு’ ன்ந தடன பபிிட்டர் சறக்ண்ட் திரய்டு 

33 ணப்வதரரட்டங்கபின் டககள் 3 

34 கற்தித்னறன் பல் தடிறடன றட்டறடுல் 

35 
கபேவுறுனறன்வதரது ஆிடறபேந்து பதநப்தடும் 

குவரவரவசரம் 
Y 

36 
தண்நறவு சரர்ந் தன்பகக்கரிக் வகரட்தரட்டிடண 

அபிட ரண்டடக் கூறும் ற ரது? 
CAVD 

37 தூண்டல்-துனங்கல் ற்தடக் கரம் புனன் உறுப்புகள் 

38 
குப் தபேம் எபே சறக்கனரண அடறற்ந தபேம் ணக் 

கூநறர் ஸ்டரன்னற யரல் 

39 

உடல் பசல்தரடுகள் ற்றும் உபச் பசல்தரடுகள் 

இண்டிடணபம் சலரகச் பசல்தட உவும் பக்கற 

ரபறல்னரச் சுப்தி 
திட்பெட்டரி சுப்தி 

40 

ம்படட பரடர்கபிடறபேந்து பரடர்ந்து ற 
றரக உடல், உபப்தண்புகள் தின் சந்றகலக்கு 

ேனீ்கபின் பனரக பேடன ........ ண அடக்கறன்வநரம் 

உிரில் பு றடன 

41 
எபே கபே இட்டடர்கள் எவ சூனறல் பர்ந்வதரது, 

இர்கபிடடவ தண்நறவு ஈவு (r) 
r = 0.87 

42 
திரவேின் அநறல் றநன் பர்ச்சறின் பன்நரம் றடன 

....... 

கண்கூடரக தரர்ப்தட டத்துச் 

சறந்றத்து பசல்தடும் றடன 

43 உட்கரட்சற பனம் கற்நடன பன் பனறல் ிபக்கறர் வகரனர் 
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44 று பசய்பம் ரடண றபேத் ற்நது ல்ற கரட்டுல் 

45 தண்நறவு பறர்ச்சற பதரதுரக பழுட பதபேம் து 15-16 

46 
ஆக்கறநன் தற்நற றன்ணவசரடர வசரடணின் (பரற 
ற்றும் பரறில்னரச் வசரடண) உபேப்தடிகள் த்டண 

10 

47 
அகபகன், புநபகன் ஆகறவரது இல்புகடப 

ிபக்கறர் பங் 

48 
ஆலடட அபிடப் தன்தடும் றகப் பதரபேத்ரண 

படந 
சுசரிட 

49 
றடக றடன ணம் ன்ந றடன ந் றணபேக்கு 

ற்தடுகறநது 
3-6 

50 
யல்ஸ் ன்தது கற்நல் பகரள்டகிடண குநறக்கும் 

சூத்றம் ரது 
SER = DXSHR x K - I 

51 
படபில் ற்தடும் றடணிற்கு றக பக்கற கரரக 

இங்கும் வறப்பதரபேள் 
ஆர்.ன்.. 

52 
கரன து 8, ண து 7 ற்றும் கரன து 7, ண து 

8 உள்ப இவ்ிபேரின் தண்நறவு ஈவு ரது? 
87.5 & 114.5 

53 
யறனற ன்தர் 1909ஆம் ஆண்டு றறுி குந்டகள் உப 

ன பேத்து ிடுற ங்கு அடந்துள்பது 
சறக்கரவகர 

54 கணசீ்சு அநற உவும் கபேி டரச்சறஸ்டரஸ் வகரப் 

55 
ரதர்ட் கரக்வண ன்தது கூற்றுப்தடி கற்நல் ன்தது 

............தடிறடனகடப பகரண்டது 
8 

56 றடணின் பக்கற இண்டு டககள் STM & LTM 

57 
VIBGYORன்தது ................ ன்தற்கு எபே சறநந் 

டுத்துக்கரட்டு 
றடணவு சூத்றங்கள் 

58 

புபைஸ் டக்ரணின் ஆசறரிர்  அபவு வகரனறடணப் 

தன்தடுத்ற கலழ்க்குநறப்திடப்தட்டுள்ப ப்தண்திடண 

ஆசறரிரிடம் அபடீு பசய்னரம் 

ஆசறரிரின் டத்ட ற்றும் 

ஆக்கப்தண்பு,ஆசறரிரின் தரிவு 

ற்றும் ற்பு,ஆசறரிரின் இங்கும் 

தண்பு ற்றும் டத்ட 

59 கற்நனறன் பக்கற கரி என்று - கர்ச்சற 

60 கற்நல் ன்தது - 
அடடல், றநன், அநறவு, 

ணப்தரன்ட 

61 திரபேின் ( (திரவே)) வகரட்தரடு குந்டகபின் - அநறவு பர்ச்சற தற்நறது 

62 ர்க்க ரீறரண சறந்டண ன்தது - ஆரய்ல் 

63 கற்நலுக்கு உர கரி - குழுக் கரி 

64 பரறில்னர வசரடண - ஆக்கச் சறந்டண டக 

65 அநறவுசரர் கற்நல் அடகுபடந அல்னரது - பசய்து கற்நல் 
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66 
குந்டட குந்டரக கபே வண்டும் ன்று 

கூநறர் - பைவசர 

67 
ரர்ண்டடக்கறன் திற்சற ிற ன் பக்கறத்துத்ட 

னறபறுத்ற கூறுகறநது 
தரிசு 

68 எழுக்க பர்ச்சறட தற்நற கூநற உபில் அநறஞர் - க்டூகல் 

69 
தண்நறவு இபே கரிகபரல் ஆணது ண கூநற 

உபில் அநறஞர் - 
ஸ்திர் பன். 

70 
ரம் கணம் பசலுத்தும் பதரபேபிணின்றும் ம் கணத்ட 

வறு தக்கம் இழுத்து இடடபெறு பசய்தட 
கணச் சறடவு 

71 புனன் கரட்சறகள் அடிப்தடட கணம் 

72 
து ண ரழ்க்டகபடன் ப்வதரதும் இடந்து 

கரப்தடுகறநது 
கணித்ல் 

73 சபக ணில் ல்லுர் தரவ்னரவ் 

74 உபில் ன்தது ணது தற்நறது ன்று கூநறர் கரன்ட் 

75 சரடண ஊக்கக் பகரள்டகட ிரிரக்கறர் பக்லீனரண்ட் 

76 எபே கபே இட்டடர் வசரடண றகழ்ந் இடம் து அவரர 

77 
எத் இல்பு எத் இல்திடண உபேரக்கும் ணக் 

கூநறர் பண்டல் 

78 
புகழ்பதற்ந அனர, கனர சவகரரிகபின் ஆய்வு ட 

னறபறுத்துகறன்நது 
சூழ்றடன 

79 

டத்டட உற்று வரக்கல், தறவு பசய்ல், ஆய்வு 

பசய்ல், பதரதுடப் தடுத்துல் வதரன்ந தடிகடபக் 

பகரண்ட உபில் படந 

உற்று வரக்கல் படந. 

80 
ர்ஸ்டணின் தண்நறவுக் பகரள்டகில் உள்ப 

ணத்றநன்கபின் ண்ிக்டக த்டண 
ழு 

81 
அடிப்தடட உபத்றநன்கள் வகரட்தரடு ன்ந தண்நறவுக் 

வகரட்தரட்டிடணக் உபேரக்கறர் ல். ர்ஸ்டன். 

82 
திநந்  குந்டின் ணபழுச்சற பர்ச்சற னுடன் 

அறகம் பரடப்புடடது 
உடல் வட 

83 

எபே குந்ட ரன் கண்கூடரகப் தரர்த்து, சறந்றத்து 

பசல்தடும் றடன அநறவு பர்ச்சறத் றநணரகும் ண 

திரவே குநறப்திடுகறன்நரர். இது அநறவு பர்ச்சறின் 

த்டணரது றடன 

பன்நரம் றடன. 

84 
சறந்றத்ல், ீர்ரணித்ல் வதரன்ந ணச் பசல்கபின் 

டரகத் றகழ்து 
பதபே படப 

85 ண உர்வுகள் வவனரங்கற றடனக்கு ன்ண பதர் ணபழுச்சற 
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86 ணச் பசல்கபிணரல் ற்தடும் ரற்நம் அநறவுத்றநன் பர்ச்சற. 

87 ஆக்க றடனபத்ல் பனம் கற்நடன உபேரக்கறது தரல்னரவ் 

88 
வகரயனரல் ணது தரிவசரடணில் தன்தடுத்ப்தட்ட 

குங்கறன் பதர் சுல்ரன் 

89 உட்கரட்சற றக் கற்நடன உபேரக்கறர் வகரயனர் 

90 
பைவமர அர்கபரல் ழுப்தட்ட றனற புத்கத்றன் எபே 

தரத்றம் 
வசரதி 

91 சூழ்றடன தற்நற ஆரய்ந் ணறடன ஆய்ரபர் டரர்ின் 

92 ணபழுச்சற ழுற்கரண கரம் ன்ண ணபழுச்சற ீட்சற 

93 
குப்தரண வகரட்தரடுடட புத்ற கூர்ட ன்தடத் 

பரிித்ர் ரர்ண்டடக் 

94 வர்வுகள் ற்கரக ன்ந ண்ம் பகரண்டர் .ஸ். ீல் 

95 
பன்பனறல் ஆர்த்றன் றடன ன்னும் த்துத்ட 

அநறபகப்தடுத்றர் பக்னறனரண்டு 

96 
ணவரட யறப்ணரடிசம் பனம் குப்தடுத்னரம் 

ன்நர் 
ஃதிரய்டு 

97 
ரஸ்வனரின் வடகள் தடி றடனகலள் பல்தடி 

டக் குநறக்கும் 
அடிப்தடடத் வடகள் 

98 ன் றடநவு வட பகரள்டகட டுத்துடத்ர் ரஸ்வனர 

99 பன்தபேக் கல்ிபடன் பரடர்தில்னரர் ேரன்டூி 

100 வடரணஸ் ன்தர் ந்துரற. 

101 புனன் திற்சறக் கல்ி படநட புகுத்றர் ரண்டிவசரரி 

 

102 
எபே ல்ன சபக அடப்புக்கரண தண்நறின் தங்டகப் தற்நற 
ஆரய்ற்கரக உவும் படந 

தரிவசரடண படந 

103 
வர்வு அடடவுச் வசரடணில் தண்நறின் தங்டகப் தற்நற 
ஆரய்ற்கரக உவும் படந 

தரிவசரடண படந 

104 

திநப்தினறபேந்து பதுட டக்கும் எபேது கற்நல் 

அனுதங்கடப ிரிப்ததுரன் கல்ி உபில் ன்று 

கூநறர் 
.குவர, சற.டி.குவர 

105 ரக்பகடுப்பு ந் உபில் படநின் எர் டக ிணரரிடச படந 

106 

இண்டு குந்டகபில் எபே குந்ட ன்கு தூங்கற குந்ட, 

ற்பநரன்று தூங்கர குந்ட இர்கபின் கற்நடன 

எப்திடுற்கு உவும் படந 

கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட உற்று 

வரக்கல் படந 

107 ரம் வகரதத்றல் இபேக்கும்வதரது து பகம் சறப்தரகறநது, அகவரக்கு படந 
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இந் டத்டின் ன்டகடப அநற உவும் படந 

108 
வ்ிக் கபேிபம் இன்நறப் திநபேடட டத்டட 

அநறந்துபகரள்ப உவும் படந 
வதரட்டி படந 

109 
உபில் ன்தது ணிணின் டத்ட, ணி உநவு 

படநகடபப் தற்நறப் தடிப்தரகும் ணக் கூநறர் 
குவர, குவர 

110 உபில் ன்தது ஆன்ர தற்நறது அல்ன ன்று கூநறர் கரன்ட் 

111 
''உபில் ன்தது ணவு றடன தற்நறது'' இடண 

னறபறுத்றர் ரட்சன் 

112 ணிணின் புனன் உறுப்புகள் அநறின் ரில்கள் 

113 புனன்கரட்சறட படநப்தடுத்தும் றறகள் த்டண ந்து 

114 எப்புடடட ிற ன்தது குழுரக ண்டல் 

115 
ADOLESENCE ன்ந ஆங்கறனச் பசரல்னறன் அடிப்தடடப் பதரபேள் 

ன்ண 
பபேல் 

116 திரட்பதன்ட் ன்தது வகரட்தரடு ற்கரனச் பசய்றக் வகரட்தரடுகள் 

117 
சறன சங்கபில் து கணத்டக் கபேம் பதரபேள்கபின் 

ன்டகடப 
பதரபேள்கள் கரிகள் 

118 
பரடர்ந்து எபே பதரபேபின் ீது 10 ிரடிகலக்கு வல் ரம் 

கணம் பசலுத் படிரது 
கண ரற்நம் 

119 பறர்ச்சறடடந் எபேணின் கணம் 7 

120 குரப் தபேத்றல் டத்டட பதபேபவு றர்ிப்தது எப்தரர் குழு 

121 குந்டகபின் இண்டரம் திநப்பு ணப்தடுது குரப்தபேம் 

122 ஸ்கலர ணப்தடுது பந்ட அநறவு 

123 ணின் எபே சபக ினங்கு ன்று கூநறர் அரிஸ்சரட்டில் 

124 

குந்ட கரரல் வகட்கும் பரறின் அபவும், பம் 

குந்டின் அநறல் றநன் பசல்தரடுகலக்கு வர் 
ிகறத்றல் இபேக்கறன்நண ன்று கூநறர் 

பஸ் ற்றும் றப்வன் 

125 ணிரள் வற்றுடப் தண்புகள் ரறுதடக் கரம் 
ரபறல்னரச் சுப்திகபின் 

ரறுதட்ட பசல்கள் 

126 ீி ணவரய்க்கு டுத்துக்கரட்டு ணச்சறடவு 

127 ன்டணவ ஆரபம் படந ன்தது அகவரக்கு படந 

128 உன்டணவ ீ அநறந்து பகரள் ன்று கூநறர் சரக்டீஸ் 

129 
எபேணது உள்பத்றல் உள்பற்டந ரவண ிபேப்பு 

பறுப்தின்நற ஆரய்ந்து படிவுக்கு பேம் படந 
உற்றுவரக்கல் படந 

130 ரணின் பழு பர்ச்சறக்கு பதரறுப்பு ற்தது ஆசறரிர் 
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131 
ணிணின் பர்ச்சறடபம், டத்டபம் றர்ிப்தறல் 

பக்கற தங்கு கறப்தது 
புறடனபம், சூழ்றடனபம் 

132 
ஆக்கச் சறந்டணில் த்டண தடிகள் உள்பரக கறகரம் 

ரனஸ் பரிித்ரர் ரன்கு 

133 தண்நறவு ழு டகரணது ன்நர் பஸ்ச்னர் 

134 திநக்கும் குந்ட பதற்வநரர்கடப எத்றபேக்கும் எத்றபேக்கும் ிற 

135 
எத் இல்பு எத்றல்திடண உபேரக்கும் ன்ந 

வகரட்தரட்டிடண கூநறர் கறரிவகரர் பண்டல் 

136 
எபே ரின் இபே குந்டகபில் எபேன் ல்னணரகவும், 

எபேன் ீணரகவும் இபேப்தது 
வற்றுபடந ிற. 

137 
வடகள் வடகபிடறபேந்து ரன் உபேரகறன்நணர் ன்தட 

ஆய்வு பசய்ர் 
கரல்டன் 

138 
கரர்ல் திர்சன் ழு டனபடநகபில் ஆரய்ந் ண்தர்கபின் 

ண்ிக்டக 
1260 

139 அநறவு பர்ச்சறக்கு கரரக உள்பட 
சபகம், ரபணரனற, 
பரடனக்கரட்சற, ஆசறரிர் 

140 அநறல் றநன் பர்ச்சறக்கு எபே டுத்துக்கரட்டு சறந்டண 

141 ஆம்தக் கல்ி றணர் தின் குந்டப் தபேம் 

142 எப்தர் குழு ன்தது சது குந்டகள் 

143 அகவரக்கு படநின் ஆய்வுக்கபம் ன்தது உள்பம். 

144 
உபில் கற்கர ஆசறரிர் கற்திக்கும் வதரது ரர்கபின் 

கற்நனறல் ற்தடுண 

தம் ற்றும் பறுப்பு, கறவு, 

வக்கம் 

145 
குந்டகபிடம் உர்ரண ன் றப்தடீ்டட உபேரக்க 

ஆசறரிர் பசய் வண்டிது 
தரரட்டும், ஊக்கபம் 

146 
ன்டணப் தற்நற குந்ட ன்ண றடணத்துக் பகரண்டிபேக்கறநது 

ன்தது 
ன் தூண்டல் 

147 சறக்கனரண ணபழுச்சற பதரநரட 

148 ண உர்வுகள் வவனரங்கற றற்கும் றடன ணபழுச்சற 

149 றடக றடன ணம் ற்தடும் து 3-6 

150 அடிப்தடட ணபழுச்சற சறணம் 

151 
அகவரக்கு படநின் பனம் ங்கபது டத்டிடண 

அபந்நற படிரர்கள் 

ரர்கள், ணறடன 

குன்நறர்கள், பநறதிநழ் 

டத்டபள்பர்கள் 

152 ரய், ரக்கு, பரண்டட இடகபில் அடசவுகள் ற்தடுத்துது வதசுல் 

153 பரற பர்ச்சறக்கு அடிப்தடடரண றநன்கடப வகட்டல், வதசுல், தடித்ல், 
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ரிடசப்தடுத்துக ழுதுல் 

154 
திரவேின் அநறல் றநன் பர்ச்சறில் பரட்டு உபேம் 

தபேம் ணப்தடுது 
திநப்தினறபேந்து 18 ரம் ட 

155 குந்டகள் ன் சபகத்றனறபேந்து றர்தரர்ப்தது - அன்பும், அடப்பும். 

156 ண உர்வுகடப பபிப்தடுத் கற்றுக் பகரள்லம் தபேம் - குப்தபேம் 

157 றன் அடிப்தடடில் தல்வறு தடிறடனகள் அடது - எழுக்க பர்ச்சற. 

158 குந்டகள் றர்தரர்ப்தது - றதந்டணற்ந அன்பு 

159 
சறறு குந்டகள் சபகில்பு பதறுற்கு பக்கற இடம் 

கறப்தது - 
குடும்தம். 

160 
குந்டகபின் அநறரற்நனறன் பர்ச்சற குநறத்து ஆரய்ச்சற 
பசய்ர்கபில் பக்கறரணர் - 

திரவே. 

161 
அநறவு பர்ச்சறின் ரன்கரம் றடன 12 றற்கு வல் 

ணப்தடும் படநரண பசல் றடனரணது கூநறர் திரவே 

162 அக வரக்கற படந ன்தது - 

ணிணின் பசரந் 

அனுதங்கபின் சு 

பபிப்தரடு. 

163 அகவரக்கு படநரணது - அக ன்ட பகரண்டது. 

164 
ணி டத்டட அபந்நற தன்தடும் உபில் 

படநகபில் திநரல் சரிதரர்க்க படிர படந - 
அகவரக்கு படந 

165 உற்றுவரக்கல் படநின் பற்தடி - உற்று வரக்குல் 

166 வசற கடனத் றட்டம் அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட ஆண்டு - 2005 

167 ணிணின் பர்ச்சறட த்டண தபேங்கபரக திரிக்கனரம் - 8 

168 சறசுப் தபேம் ன்தது - 0-1 ஆண்டுகள் 

169 குறுடடப் தபேம் ன்தது - 1- 3 ஆண்டுகள் 

170 தள்பி பன் தபேம் ன்தது 3-6 ஆண்டுகள் 

171 தள்பிப்தபேம் ன்தது - 6- 10 ஆண்டுகள் 

172 குரப் தபேம் ன்தது - 10-20 ஆண்டுகள் 

173 கட்டர இனசக் கல்ி ங்கப்தடுது - 14 ஆண்டுகள் ட 

174 
எபே குந்ட ரிடசத் பரடர் கறரப்தடி சறந்றக்கத் 

பரடங்கும் கரனம் - 
7-8 ஆண்டுகள் 

175 
குந்டகள் ர்க்க படந சறந்டண பர்ச்சறட ன் பனம் 

ஆம்திக்கறன்நரர்கள் - 
அனுரணம் 

176 குந்ட இவ்வுனகத்ட புரிந்து பகரள்ப உவுது - 
இடடிடண ஆற்நல் ற்றும் 

உள்ப பறர்ச்சற 
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177 
குந்ட பபிபனகத்றல் இபேந்து திரிந்து ன்டண 

அடடரபம் கண்டு பகரள்து. 
ன்ணடடரபம் 

178 
ன்ணடடரப உர்வு எவ்பரபே பர்ச்சற றடனிலும் 

ரறுதடுது ன்று கூநறர் - ரிக்சன் 

179 குந்டகள் ரவண பரடங்கும் றநடண பதறுது - 4-6 ஆண்டுகபில் 

180 உடனரல் பசய்பம் பசல்கள் - டத்ல், ீந்துல் 

181 டத்டடப் தற்நற ஆரபம் இல் உபில் 

182 பகுரட்கள் ட து ணச்சுட்டில் இபேப்தட - தல்புனன் றக்கற்நட 

183 தரடம் கற்தித்னறன் பல் தடி - ஆத்ம் 

184 புனன் உர்வும் பதரபேடப அநறலும் வசர்ந்து உபேரணது - புனன் கரட்சற 

185 றடணவு கூர்னறன் பல் றடனரக கபேப்தடுது  - கற்நல் 

186 றுகள் பசய்பம் ரடண றபேத் ற்நது - ல்ற கரட்டுது 

187 
பதற்வநரர், ஆசறரிர்கள் குந்டகலக்கு பன் உரரகத் 

றகழ்து - 
தின்தற்நறக் கற்நல் 

188 பசல் றக் கற்நல் ன்தது - பரடர் கற்நல் 

189 ணிணின் பல் பசய்ல் - ஆரய்ச்சற 

190 இக்கபள்ப உள்பரர்ந் பசல் கற்நல் 

191 கபேத்றல் றடன வரன்றுது - 10 துக்கு வல் 

192 எழுக்க பர்ச்சறில் பக்கற தங்கு கறப்தது - தற்றுகள் 

193 ல்பனரழுக்கத்றற்கரண ிடகள் ன்கு ஊன்ந கூடி றடன - ஆம்தக் கல்ி. 

194 கற்கும் பதரபேலக்கு பரக அடது - இற்டக பதரபேட்கள் 

195 டிடப்புக் வகரட்தரட்டட உபேரக்கறர் - டிட்ச்ணர் (Edward Bradford Titchener) 

196 ரணிட உபில் Humanistic Psychology - கரர்ல் வரேர்ஸ்,  ரஸ்வகர 

197 உபில் தரிவசரசடணகள் - பதர் (E.H.Weber) 

198 உப இற்தில் (PSYCHOPHYSICS) - ஃபதச்சணர் (Gustav.T.Fechner) 

199 பல் உபில் ஆரகத்ட உபேரக்கறர் - ல்கம் வுண்ட் Wilhelm Wundt 

200 ணிரள் வறுதரடுகடப அபிட்டர் - 
சர். திரன்மறஸ் கரல்டன், 

ஆர்.தி.கரட்டல் 

201 பேத்து உபில் படநகள் - பஸ்ர் 

202 அநறல் றநன் பர்ச்சறக் வகரட்தரடு (Congnitive Development) 
திரவே Jean Piaget,  புபைர் 

Jerome S.Bruner. 

203 தண்நறவுச் வசரடணகள் - 
திவண Alfred Binet,  டசன் 

Theodore Simon 
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204 கபேிசரர் (அ) பசல்தரடு ஆக்கரறடனிறுத்க் கற்நல் - ஸ்கறன்ணர் (B.F.Skinner) 

205 டநபக அநறவுடப் தகர்ல் 
(பநற சரர அநறவுடப் தகர்ல் - 

கரர்ல் வரேர்ஸ் (Carl .R. Rogers) 

206 சச அநறவுடப் தகர்ல் -   F.C. ரர்ன் F.C.Thorne 

207 
பழுடக்கரட்சறக் வகரட்தரடு - பகஸ்டரல்ட் Gestalt.  இது எபே 

பேர்ன் பசரல் உபில் அநறஞர் பதர் அல்ன. 
பகஸ்டரல்ட் Gestalt. 

208 ஆக்க றடனிறுத்க் கற்நல் - தரவ்னவ் Irvan petrovich Pavlov தரவ்னவ் Irvan petrovich Pavlov 

209 பன்று நறக் கற்நல் - ரர்ண்டடக் 

210 டத்டில் (Behaviourism) - 
ரட்சன், வடரல்ன், ஸ்கறன்ணர், 

யப் 

211 உந்க் குடநப்புக் கற்நல் வகரட்தரடு - யல் 

212 உட்கரட்சற பனம் கற்நல் - வகரனர் 

213 தண்நறவுச் வசரடணின் ந்ட - ஆல்திட் தவீண 

214 தண்நறவுச் கட்டடப்பு வகரட்தரடு - வே.தி.கறல்வதரர்டு 

215 தண்நறவு தடிறடனக் வகரட்தரடு -  மறரில் தர்ட் - பர்ணன் 

216 தண்நறவு தனகரிக் பகரள்டக - ரர்ண்டடக் 

217 தண்நறவு குழுடகிக் பகரள்டக - ல்.ல்.ரர்ஸ்டன் 

218 தண்நறவு இபே கரிக் பகரள்டக - ஸ்திர்பன் (Charles Spearman) 

219 இல்பூக்கக் பகரள்டக - 
ில்னறம் க்டூகல், ில்னறம் 

வேம்ஸ் 

220 குநறக்வகரள் வகரட்தரடு - தரக்னற W.C.Bagley 

221 பதரதுடப் தடுத்ல் வகரட்தரடு - ேட் 

222 எத்க்கூறு (அ) எத் குங்கள் வகரட்தரடு - ரர்ண்டடக் 

223 நத்ல் வசரடண - திங்கரஸ் - H.Ebbinhaus 

224 நத்ல் வகரட்தரடு - தரர்ட்னட் 

225 அடடவூக்கம் வடிட் பக்னறபனண்ட் 

226 தடிறடனக் கற்நல் வகரட்தரடு - கரக்வண 

227 கபக்வகரட்தரடுக் கற்நல் பகரள்டக -  குர்த் பனின் 

228 அரவு றடன அல்னது ிபேப்த அபவு - படம்வதர (Dembo) 

229 தரர்டத் றரிபுக் கரட்சற - பல்னர், னர் 

230 பன்டக் கற்நல் ிறகள் - ரர்ண்டடக் 

231 ணீ உபினறன் ந்ட - திரய்டு 
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232 குப்தபேத்றணரின் திச்சடணகள் - ஸ்டரன்னற யரல் 

233 கட்டுப்தரடற்ந இடத்நறச் வசரடண - பெங் 

234 பதரபேபநறவரடு இடத்நறச் வசரடண - பர்வ - ரர்கன். 

235 டத்டச் வசரடண - பயர்ரன் வரர்சரக் 

236 தகுப்பு உபில் - கரர்ல் ேற பெங் 

237 ணி தர் உபில் - ஆட்னர் 

238 உபப்தகுப்புக் வகரட்தரடு - சறக்ண்ட் திரய்ட் 

239 பர்ச்சற ஆலடக் பகரள்டக - 
சறக்ண்ட் திரய்டு,  ஆட்னர்,  

பெங் 

240 டகப்தரடு - அடிப்தடடக் கூறு ஆலடக் பகரள்டக - சன்க்(H.J.Eysenck) 

241 அடிப்தடடக் கூறு ஆலடக் பகரள்டக - G.W.ஆல்வதரர்ட்  , R.B.கரட்டல் 

242 டகப்தரடு ஆலட பகரள்டக - 
யறப்வதரக்டட்ஸ், கறபட்சுர், 

பல்டன். 

243 ணப்தரண்ட அபிடும் படநட உபேரக்கறர்கள் - ர்ஸ்டன், னறக்கர்ட் 

244 பரறல் ஆர் ணப்தரன்ட அபவுவகரடன உபேரக்கறர் - திபஸ்மற 

245 பரறல் ஆர் தட்டிடன உபேரக்கறர் - ஸ்டிரங் 

246 பரறல் ஆர் ரிடசப் தறவட்டட உபேரக்கறர் - கூடர் (G.F.Kuder) 

247 இல்பூக்கக் பகரள்டக - 
ில்னறம் க்டூகல், ில்னறம் 

வேம்ஸ் 

248 தடிறடனத் வடகள் வகரட்தரடு - ரஸ்வனர 

249 அடவூக்கம் - வடிட் பக்னறபனண்ட் 

250 நத்ல் வகரட்தரடு - தரர்ட்னட் 

251 நத்ல் வசரடண - திங்கரஸ் 

252 எத்க்கூறு (அ) எத் குங்கள் வகரட்தரடு - ரர்ண்டடக் 

253 பதரதுடப் தடுத்துல் வகரட்தரடு - ேட் 

254 குநறக்வகரள் வகரட்தரடு - தரக்னற 

255 தடிறடனக் கற்நல் வகரட்தரடு - கரக்வண 

256 குப் தபேணத்றணரின் திச்சடணகள் - ஸ்டரன்னற யரல் 

257 ணீ உபினறன் ந்ட - திரய்டு 

258 பன்டக் கற்நல் ிறகள் - ரர்ண்டடக் 

259 அரவு றடன அல்னது ிபேப்த அபவு - படம்வதர 
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260 கபக்வகரட்தரடுக் கற்நல் பகரள்டக - குர்த் பனின் 

261 
எழுக்கம் சரர்ந் சரர்பு வரக்கத்ட அடட வடரண து 

- 
11-12 

262 எபே கபே இட்டடர் வசரடண றகழ்ந் இடம் து?  - அவரர 

263 

உபில் ன்தது ணிணின் டத்ட, டத்டின் 

கரங்கள், றதந்டணகள் ஆகறற்டநப் தற்நறப் தடிப்தரகும் 

ணக் கூநறர் - 
க்டூகல் 

264 ற்கரன உபில் வகரட்தரடு ன்ண? - 
ணிணின் டத்டக் 

வகரனங்கள் தற்நறரகும். 

265 
உபில் ன்தது ணிணின் ணற்ந றடனவ ணக் 

கூநறர் - 
சறக்ண்ட் திரய்டு. 

266 உபில் ன்தது ண அநறில் அல்ன ன்று கூநறர் - ரட்சன். 

267 தண்டடக் கரனத்றல் உபில் ன்ந பசரல்னறன் பதரபேள் - ஆன்ர. 

268 
தண்டடக் கரனத்றல் எபேது டத்டகடப அநறந்து பகரள்ப 

ம்தகரண படந- 
அகவரக்குபடந. 

269 
ரர்கபின் கற்நல் அடடவுகடப அநறந்துபகரள்ப 

ம்தகரண படந - 
றப்தடீ்டு படந 

270 
குப்தில் ரர்கபின் டத்டகடப அநறந்து பகரள்ப 

ம்தகரண படந - 
உற்று வரக்கல் படந 

271 
உிரிணங்கபின் டத்டகடப அநறந்து பகரள்ப ம்தகரண 

படந -  
தரிவசரடண படந 

272 அநறவு பர்ச்சறக்குக் கரரக இபேப்தது - பு + சூழ்றடன 

273 
வகரதம், கறழ்ச்சற, கடன, தம் இட ணரல் பசய்ப்தடும் 

பசல்கள் - 
ணபழுச்சற பர்ச்சற. 

274 
சறந்றத்ல், கற்தடண வதரன்நட ணரல் பசய்ப்தடும் 

பசல்கள் - 
அநறவுத் றநணரல். 

275 உடனரல் பசய்ப்தடும் பசல்கள் து? - ீந்துல். 

276 அநறல் றநன் பர்ச்சறக் பகரள்டகட உபேரக்கறர் - திரவே 

277 
தின் பக்கறத்தும் தற்நற ஆரய்ச்சறட வற்பகரண்டர் 
ர? - 

கரல்டன். 

278 
ரழ்க்டகில் சறற்ப்தரக பற்நற பதறுற்கு உவும் 

உபில் கரி து? - 
தண்நறவு. 

279 கற்நல் - கற்தித்ல் றகழ்வுகடப ிரிக்கும் உபில் திரிவு கல்ி உபில் 

280 திநடப் தற்நற அநறந்துபகரள்பப் தன்தடும் உபில் படந -  அகவரக்கு படந. 

281 ர்க்கில் ந் இனறன் எபே தகுறரகும் - பய்ிபக்கில். 
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282 உன்டணவ ீ அநறரய்' ணக் கூநறர் - சரக்டீஸ் 

283 உற்றுவரக்கனறன் தடிகள் - ழு 

284 உற்றுவரக்கனறன் இறுறப்தடி - டத்ற ஆய்வு பசய்ல் 

285 
ரழ்க்டகச் சம்தத் துடக்கு படந ந் படநபடன் அறக 

பரடர்புடடது? -  
உற்று வரக்கல் படந. 

286 
ணின் சறந்டண பசய்ன் ரினரக தன ரழ்ில் 

உண்டகடபக் கண்டுதிடிக்க படிபம் ன்று கூறுது - 
ர்க்கில் 

287 அணிச்டசச் பசல்கள் றடநந் தபேம் - பரட்டுபேம் தபேம். 

288 குற்நம் புரிபம் இல்பு தம்தடப் தண்தரகும் ணக் கூநறர் - கரர்ல் திர்சன் 

289 அடனசன்ஸ் ணப்தடும் பசரல் ந்பரறச் பசரல் - இனத்ீன் பரறச் பசரல் 

290 குவரவரவசரம்கபில் கரப்தடுது - ேனீ்ஸ் 

291 
குந்டகடப ல்ன சூனறல் பர்க்கும்வதரது தண்நறவு ஈவு 

கூடிது ணக் கூநறர் - னறப்டன் 

292 
றரிபுக் கரட்சற அல்னது நரண புனன்கரட்சற ற்தடுத்துற்குக் 

கரம் - 
சூழ்றடன 

293 
எபேர் புபி த்றன் ீது வதய்கள் டரடுது வதரன்று 

ண்டல் - 
இல்பதரபேள் கரட்சற 

294 
புனன்கரட்சறற பனறல் வரற்றுித் எபேபதரபேள் அன்நறவ 

அப்பதரபேள் தற்நற உர்டன ....... ன்கறவநரம். 
ணதிம்தம் 

295 பதரதுடக் கபேத்து ன்தறன் பதரபேள் ன்ண - புத்கம். 

296 
புபேணரின் பதரதுடக் கபேத்து உபேரகும் தடிறடனக் 

வகரட்தரட்டு றடனகள் த்டண - 
பன்று றடனகள். 

297 ேனீ் தினரவய ன்தர் ந் ரட்டு அநறஞர் - சுிட்சர்னரந்து 

298 
புனன்கபின்றும் டநக்கப்தட்டட, நக்கப்தடுகறன்நண. திநந்து 

10 ரங்கள் பசன்நதின் - 

பதரபேள்கபின் றடனத்ணட 

தற்நற குந்ட அநறகறநது. 

299 
குந்டகபின் பரற பர்ச்சற ங்கள் வடகடப திநபேக்குத் 

பரிிக்க - 
வதச்சுக்கு பந்ட றடன 

300 
கற்தடண திம்தங்கள் அல்னது சரல்கபின் துடக்பகரண்டு 

றகழும் சறந்டண - 
கற்தடண 

 

301 
எபேன் புனன்கரட்சற றவ அநறந் என்நன் திறரக 

இபேப்தின் ரது? - 
ீள் ஆக்கக் கற்தடண. 

302 
ம் கற்தடணில் உி பகரண்டு ரவ எபே சறறுகட அல்னது 

கிடடப் தடடத்ரவனர அது - 
தடடப்புக்கற்தடண. 

303 
எர் இனக்டக அடட பலும் எபேனுக்கு அவ்ினக்டக 

அடட படிரதடி அனுக்பகறவ சறன டடகள் 
திச்சடண 
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குறுக்கறடுரணரல் அது - 

304 ரிக்கன் சபகில்பு பர்ச்சறப் தடிறடனகள் - ட்டு. 

305 கற்நனறன் பக்கற கரிகபில் என்று - கர்ச்சற 

306 பகுரட்கபரக து றடணில் இபேப்தட - தல்புனன் றக்கற்நல். 

307 ர்க்கில் Logic ந் இனறன் எபே தகுறரகும் - உபில் 

308 கற்நல் - கற்தித்ல் றகழ்வுகடப ிரிக்கும் உபில் திரிவு - கல்ி உபில் 

309 உபில் ன்தது - 
ணி டத்டட ஆரபம் 

அநறில். 

310 உற்று வரக்கனறன் தடி - ரன்கு 

311 னரகஸ் ன்தது - ஆரய்டனக் குநறக்கும் பசரல். 

312 டசக்கற ன்தது - உிடக் குநறக்கும் பசரல்   

313 டசக்கரனேற (PSYCHOLOGY) னும் பசரல் ந் பரறச் பசரல் - கறவக்க பரறச் பசரல். 

314 உற்றுவரக்கனறன் இறுறப்தடி - 
டத்டடப் பதரதுடப் 

தடுத்துல் 

315 கல்ி உபினறன் தப்பதல்டனகள் - 
ரர், கற்நல் அனுதம், 

கற்நல் படந, கற்ல் சூழ்றடன. 

316 தரிவசரடண படநக்கு வறுபதர் - கட்டுப்தரட்டுக்குட்தட்ட உற்று 

வரக்கல். 

317 
ரர்கபின் கற்ல் அடடவுகடப அநறந்துபகரள்ப 

ம்தகரண படந - 
வர்ச்சற படந 

318 
ரழ்க்டகச் சம்தத்துடக்கு படந ந் படநபடன் அறகத் 

பரடர்புடடது - 
உற்றுவரக்கல் படந. 

319 
கல்ிறடனங்கபில் ரர்கனறன் டத்டடப் தற்நற 
அநறந்து பகரள்ற்கு உவும் றக பக்கறரணப் தறவடு - 

றநன் தறவடு. 

320 
அண்டம் (சறடண பட்டட) ிந்டடப் வதரன்று த்டண 

டங்கு பதரிது - 
8500 டங்கு. 

321 அணிச்டச பசல் ந் து ட டடபதறும் - திநப்பு பல் 18 ரங்கள் ட. 

322 டனப் வதச்சு ந் து ட இபேக்கும் -  4-5 துட 

323 
ந்க் குந்டகள் 2-6 துட பரடர்ந்து வதசுது இல்டன 

- 
றக்கற வதசும் குந்டகள். 

324 து ணப்திநழ்வுகலக்கு ற குப்தறல்டன - அடக்கற டத்ல். 

325 
குப்தம், கூச்சம், பதரநரட, ற்பதபேட, குற்ந உர்வு 

வதரன்ந உர்வுகடப வ்ரறு அடக்கனரம் - 
சறக்கனரண ணபழுச்சறகள். 

326 தின் ரக்கம் ப்வதரது பரிகறநது - திநப்தின்வதரது. 
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327 சூழ்றடனின் ரக்கம் ப்வதரது பரிகறநது - பபேம்வதரது. 

328 உடல் பதபேக்கம் ன்தது - 
உடனறன் டடபம் உபம் 

அறகரித்ல். 

329 
உடல் உறுப்புகள் ரகவ பர்ந்து தக்குடடற்கு ன்ண 

பதர் - பறர்ச்சற. 

330 பர்ச்சறறடன ந் றல் எபே றபரக உடல் பதபேகுகறநது - 6து றல் 

331 திநக்கும் பதரழுது குந்டின் சரசரி டட - 3.0 கறவனர 

332 பன்தபே கல்ி து ன்தது - 3 - 5 து. 

333 
ணி ரழ்க்டகின் கரனகட்டத்றன் பல் பர்ச்சறசரர் 
தபேம் - 

குிப் தபேம். 

334 
டனபடந இடடபபி' ந்ப்தபேணத்றணபேக்குரி 

திச்சடணரகும் - 
தின் குப்தபேம். 

335 
குப் தபேம் புலும், அடனபம் றடநந் தபேம் ணக் 

கூநறர் - 
ஸ்டரன்னற யரல் 

336 ணிணி வறுதரட்டின் பக்கற கரிகள் - பு, சூழ்றடனகள். 

337 
ந் றல் எர் குந்டரணது தரட்டி ற்றும் அம்ர 

இர்கபிடடவ வறுதரடு கரண்கறநது - 
12து ரத்றல். 

338 

பர்ச்சற றடனில் றக பக்கறரண தபேம் 

…………..பணணில் ணக்குநலும் பகரந்பிப்பும் றடநந் 

தபேம். 

குப் தபேம். 

339 
ணிணின் திநப்பு பல் இநப்பு ட றகழும் பர்ச்சறக்கும் 

டத்டக்கும் கரரக அடது - 
சூழ்றடன. 

340 திநந் பதண் குந்டக்கு ரடித்துடிப்பு ண்ிக்டக வ்வுபவு - 144 

341 திநந் ஆண் குந்டக்கு ரடித்துடிப்பு ண்ிக்டக வ்வுபவு - 130 

342 பன்று றல் ஆண் குந்டக்கு ரடித் துடிப்பு - 95 

343 பன்று றல் பதண் குந்டக்கு ரடித்துடிப்பு - 90 

344 
உர்றடனப் தள்பிில் தடிக்கும் ரர்கள் ந்ப் 

தபேத்றணர் - 
பன் குப் தபேம். 

345 கல்லூரிக் கல்ி கற்தர்கள் ந்ப் தபேத்றணர் - தின் குப் தபேம். 

346 படிசுக் பகரள்டக ண அடக்கப்தடுது து - 
எற்டநக் கரி தண்நறவுக் 

வகரட்தரடு. 

347 
சறநப்தினல்பு ரர்கடப ன் அடிப்தடடில் 

டகப்தடுத்துகறவநரம் - 
தண்நறவு ஈவு 

348 
எவ்பரபே ணினும் ணித்ன்டப் பதற்று 

ற்நர்கபிடறபேந்து வறுதட்டுக் கரப்தடுற்குப் பதர் - ணிரள் வற்றுட 
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349 
பரடர்ச்சறரக ற்தடும் ரற்நங்கள் எழுங்கரண படநில் 

பறர்ச்சறட வரக்கற ற்தடும் ரற்நங்கள் ன்று கூநறர் - யரர்னரக் 

350 ேூக்ஸ் குடும்தங்கடப ஆரய்ச்சற பசய்ர் - டக்வடல். 

351 கரனறபகரக் குடும்தங்கடப ஆரய்ச்சற பசய்ர் -  கட்டரர்டு 

352 

திரவேின் அநறல் றநன் பர்ச்சறக் வகரட்தரட்டிடண ந் 

உபில் அநறஞரின் அநறல் றநன் பர்ச்சற வகரட்தரட்டுடன் 

எப்திடனரம் - 

பூபைர் 

353 சூழ்றடனக்கு ற்பநரபே பதர் - பசற்டக. 

354 புக்கு ற்பநரபே பதர் - இற்டக 

355 திநிவனவ வரன்றும் ணபழுச்சற - அச்சம். 

356 
குப் தபேம் ணி ரழ்க்டகில் ஆம்த றடனின் 

பரகுப்பு ஆகும் - ரஸ் 
  

357 
ன்?  ற்கு? ப்தடி? ன்ந வகள்ிகள் ந்ப் தபேத்றல் 

ற்தடுகறன்நண - 
குிப் தபேம். 

358 
எர் குந்ட ன் ரட த்டண ரங்கலக்கு தின்ணர் 

அடடரபம் கண்டு சறரிக்கும் -   
3 - 4 ரங்கள். 

359 
பதரதுரக ஆண் குந்ட பதண் குந்டட ிட சற்று 

உரகவும், கணரகவும் இபேக்கும். இது ந் தபேத்றல் - 
திள்டபப் தபேம் 

360 
எர் ஆசறரிர் அறகரகக் கணம் பசலுத் வண்டி தபேம் 

து - 
குிப் தபேம். 

361 உபப்தகுப்தரய்வுக் வகரட்தரட்டட ிறட்டர் - திரய்டு 

362 
தரர்டத்றநன், கற்நல், ணத்றபேத்ல் வதரன்நற்நறல் 

உபிில் வசரடணகள் பனம் அபிட்டவ்ர் - 
வகட்டில் 

363 
புள்பிில் அடிப்தடடில் ணிதர் வறுதரடுகடப 

அபிட்டர் சர் திரன்சறஸ் கரல்டன். 

364 
பேர்ணிிலுள்ப லீட்சறக் ன்ந இடத்றல் பல் ஆய்வுக் 

கூடத்ட றறுிர் - ில்னறம் வுண்ட் 

365 உப இற்தில் தனறடண ழுறர் - ேற.டி. திரன்சர் 

366 உபில் தரிவசரடணக்கு ிறட்டர் - இ.ச். பதர் 

367 பபிக்கும் றட்டம் ரபேக்கரக அநறபகப்தட்டது - 
கற்நனறல் தின்ங்கற 

சறறுர்கலக்கரக. 

368 னறவூட்டல் ன்தது எபே - தூண்டுவகரல் 

369 
கல்ி கற்தித்னறல் உதக றடனிடண 

அநறபகப்தடுத்றர் - ஸ்கறன்ணர். 

370 
கற்நனறனன் ரறுனறல் கபேத்றல் பகரள்டப ன்தடண 

டுத்துடத்ர் - ில்னறம் வேம்ஸ் 
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371 
அடணத்து ரந்ர்கடபபம் அர் உடனடப்புக் வகற்நரறு 

குநறப்திட்ட உிரிணங்கபரக ரிடசப்தடுத்றர் - பல்ட்ன் 

372 டத்ட சறகறச்டசின் வர்கடப ஊன்நறபேப்தது - 
இல்புர்வு கற்நல் 

கபேதுவகரள். 

373 
அநறவுட தகர்ல் டககபில் வ்டக அநறவுட தகர்னறல் 

அநறவுட ங்குதர் றக பக்கறப் தங்கு கறக்கறநரர் - 
சரர அநறவுட தகர்ல் 

374 வகரயனரின் கூற்றுப்தடி கல்ி ன்தது - பரடர்ச்சறரண டடபடந. 

375 ிடடனப் தபேத்றற்குத் வடப்தடுது - 
ரழ்க்டக குநறக்வகரள் 

றக்கரட்டல் 

376 றகரட்டுனறன் வரக்கங்கடப டுத்துடத்ர் - ஆன்டர்சன் 

377 ன்றடநவு வடக் பகரள்டகட டுத்துடத்ர் - ரஸ்வகரவ் 

378 ஆக்கத்றநன் ன்தது ிரி சறந்டண 

379 தண்ிடனக் கற்தித்ல் ன்தது - திற்சற தட்தம் 

380 
கற்நனறல் குடநதரடு உடட குந்டகள் த்றநணில் குடநந்து 

கரப்தடுர் - தடித்ல் 

381 திரவேின் வகரட்தரடு 
குந்டகபின் ண பர்ச்சற 
தற்நறது. 

382 
குறுகற வத்றல் எபேன் ன் றடணில் பகரள்லம் 

பதரபேட்கபின் ண்ிக்டக ிபக்குது - 
கண சீ்சு 

383 கல்ி ன்தது - பபிக் பகரண்டது (to bring out) 

384 ட்கர்வடனறன் அனுத டிம் - கூம்பு 

385 
எபே ணிதரின் பழுடரண டத்ட ரவண ஆலட ன்று 

கூநறர் - ஆல்தர்ட் 

386 தரிவசரடண படநக்கு உட்தடர அடிப்தடடக் பகரள்டக - றர்டநக் பகரள்டக 

387 
ரிடச படநப்தடி உள்ப ண்கபின் பதபேக்கல் படநட 

வம்தடுத்றர் - 
திஷ்ர் 

388 உள் றப்தடீ்டு படநக்கு பதரபேத்றல்னரது - தரிவசரடண அட்டட 

389 
ஆலடட றப்புக் பகரள்டகின் அடிப்தடடில் 

ிரித்ர் - ஸ்தரங்கர் 

390 பதர்சவணர ன்தன் பதரபேள் - பகபடி உடடர். 

391 பகஸ்டரல்ட் ன்ந பேர்ரணி ரர்த்ட குநறப்தது - பழுட 

392 உட் அநறக்டக பபிிடப்தட்ட ஆண்டு - 1854 

393 பசன்டணப் தல்கடனக்ககம் பரடங்கப்தட்ட ஆண்டு - 1857 

394 கல்கத்ர தல்கடனக் ககக்குழு இவ்ர் டனடில் கூடிது - டக்வகல் வசட்னர் 
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395 

………..ண அநறப்தடுது - எபே ணிதர் கல்ிட 

அனுசரிப்தறல் தம், ேரற, பகரள்டக, றநம் அல்னது தரனறண 

வறுதரடு ஆகறட குறுக்கலடரக அடக்கூடரது. 

கல்ி ரய்ப்தில் சத்தும் 

396 
……... ன்தது இடணப் தற்நற தடிப்தரகும் - ணிணிபேக்கு 

ரணரக ணறல் ழுகறன்ந ணசரட்சறற்ந அனுதம் 
ற்வசரடண 

397 புபரபேக்ட் படநட ஆரித்ர் - ேரன்டூி 

398 றனற இபேடட கற்தடணக்குந்ட - பைவமர 

399 திற்சற ிற இன் பக்கறத்துத்ட னறபறுத்தும் - தரிசு 

400 ணி உரிட றணம் பகரண்டரடப்தடும் ரள் - டிசம்தர் 10 

401 School and Society ஆசறரிர் - ேரன்டூி 

402 Wechsler's Adult Intelligence Scale WAIS 

403 District Institute of Education and Training DIET 

404 கல்ிின் ற்வதரட அடப்பு - 
குந்டட டரகக் 

பகரண்டது 

405 
கற்ந ணிர்கள் ங்கலடட பசரந் ரட்டினறபேந்து திந 

ரட்டிற்கு குடிவறுல் 
படபச் சக்ற ீரக்குல் 

406 
ஆசறரிர்கலக்கரண பன்று திகபரக திபபபசட், டரபசட், 

பபட் ஆகறற்டந றர்ித்ர் - ஸ்ரஸ் 

407 கணத்றன் அகக்கரி - வணரறடன 

408 
கற்தித்னறல் கபேத்துப்தட உபேரக்க படநட ிரிரக்கறர் 
- 

வரக் ற்றும் வகரின் 

409 ிரிசறந்டண இர்கலடட ன்டரகும் - 
தடடக்கும் றநனுடட 

ணிர்கள் 
 

410 ரரசந்த் குழு அடக்கப்தட்ட ஆண்டு - 1948 

411 கலழ்வரக்கற டிகட்டுல் ன்ந பகரள்டகட உபேரக்கறர் - பக்கரவன திபு 

412 ஆசறப்தள்பி ங்கு றறுப்தட்டது - தரண்டிச்வசரி 

413 தூங்கும் ிரற இணரல் ற்தடுகறநது - வமவமஈ 

414 ஆனறதிபட் திவண ந் ரட்டடச் வசர்ந்ர் - திரன்ஸ் 

415 வரன்ஸ்கலக்கரண தண்நறவு ஈவு - 50 -69 

416  உள்லர்வு ன்று அடக்கப்தடுது - ரண வடரஸ் 

417 வரமரக்கறன் டத்டச்வசரடணில் உள்படங்கறது - 10 கரர்ட்ஸ் 

418 ப்திங்யரஸ் வசரடண னுடன் பரடர்புடடது - நத்ல் 

419 குவடர் பன்னுரிடப் தறவு எபே ணினுடட - பரறல் ஆர்த்றடண ஆரபம் 

420 டசணிக் தள்பி இங்கு அடந்துள்பது - அரற கர். 
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421 
ரஸ்வனரின் ஊக்குித்ல் வகரட்தரட்டில் அடித்பரக 

அடது - 

உிர்ரழ் அடிப்தடட 

வடகள் 

422 கற்நனறல் பன்வணற்நம் கரப்தடர றடன - வக்க றடன 

423 இற்டக க்கு வதரறக்கறநது ன்று கூநறர் - பைவமர 

424 
கல்ிின் புற உத்றகடப கண்டுதிடிப்தட ஊக்குித்து தரிசு 

அபிக்கும் றறுணம் - 
NCERT 

425 ப.தி.இ ன்தது - அடணபேக்கும் பரடக்க கல்ி 

426 SSA ன்தது - அடணபேக்கும் கல்ி இக்கம்   

427 RMSA ன்தது - 
த்ற இடடறடன கல்ி 
இக்கம் 

428 ஆத் ிறடத் வரற்றுித்ர் - ரர்ண்டடக் 

429 டத்டம் வசரடணடப் தன்தடுத்ற அநறது - ஆலடட 

430 ணி வ உபிடன அநறபகப்தடுத்றர் - கரர்ல் வரேர்ஸ் 

431 ணி ஆலடட உபேரக்குது - 
பு ற்றும் 

சூழ்றடனக்கரிகள் 

432 
குப் தபேம் சறக்கனரண அடறற்ந தபேம் ணக் 

குநறப்திட்டர் - 
ஸ்டரன்னற யரல் 

433 PERSONALITY ன்ந பசரல் ந் பரறினறபேந்து பதநப்தட்டது - னத்றன் 

434 ணிர்கடப அகபகன் புநபகன் ன்று டகப்தடுத்றர் - பெங் 

435 உபவுப்தகுப்பு வகரட்தரட்டிடண பகரண்டுந்ர் - திரய்ட் 

436 இடச ரட்டச் வசரடணபடன் பரடர்புடடர் - ஸீவரர் 

437 
பக்ஸ்னர் தண்நறவு அபவுவகரனறல்(WAIS) 

பசற்வசரடணகள் (PERFORMANCE TEST) - 
5 

438 குழுக்கரி பகரள்டககடப அபித்ர் - ர்ஸ்டன் 

439 ஆசுதல் ன்ந உபில் அநறஞர் பரடர்புடடது - நத்ல் வகரட்தரடு 

440 க்டூகலுடன் பரடர்புடடது - இல்பூக்க பகரள்டக 

441 தகற்கணவு ன்தது எபேடக - ற்கரப்பு டத்ட 

442 வரர்ரக் டத்டச் வசரடண ந் ஆலட அபிடும் - புநத்வற்று தண்படந 

443 
டசபணக்டிக் ன்ந தடடப்தரற்நடன பர்க்கும் கற்தித்ல் 

படநட குத்ர் - 
வே வே கரர்டன் 

444 சரந்ற றவகன் ன்தது - ஆசறப்தள்பி 

445 சபக எப்தந்ம் ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - பைவசர 

446 தள்பிக்கு கடிங்கள் ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - கறபேஷ்பர்த்ற 
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447 தள்பிபம் குந்டபம் ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - டூி 

448 ரடப தள்பி ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - டூி 

449 சம்ர்யறல் தள்பிட றறுிர் - .ஸ் . ீல் 

450 தள்பிட ிடுல் ன்ந கபேத்த்டண பன்பரறந்ர் - இரன் இனறச் 

451 பைவசர ந் தற்நரண்டில் டனசறநந் கல்ிரபர் - 18 

452 டரடும் தள்பி னும் கபேத்றடணக் கூநறர் - பக்படரணரல்ட் 

453 சரந்ற றவகன் துங்கப்தட்ட ஆண்டு - 1901 

454 ரர்ர கல்ிடக் பகரண்டு ந்ர் - கரந்றடிகள் 

455 ேரன் டூி ந் ரட்டிடண வசர்ந்ர் - அபரிக்கர 

456 தள்பிகள் இடப்புத் றட்டத்ட தர்ந்துடத் குழு - வகரத்ரரி குழு 

457 பல் வசறக் பகரள்டக பபிிடப்தட்ட ஆண்டு - 1968 

458 குந்டகபின் னடண தரதுகரக்கும் றறுணம் - UNICEF 

459 IGNOU ஆம்திக்கப்தட்ட ஆண்டு- 1985 

460 SUPW ன்ந கபேத்றடண னறபறுத்றர் - ஈஸ்ரய் தட்வடல் 

461 பன்நரது அடன ழுறர் - ஆல்ின் டரப்பர் 

462 
ஆசறரிர் ன்தர் கபேடபடடரய் ஊக்கபிப்தரய் 

இபேத்ல் வண்டும் ணச் பசரன்ணர் - 
ஸ்ஸ் 

463 கல்ி ம்தரண அநறட பர்க்கறநது - பதஞ்சறன் புலம் 

464 
இத்ம் கபேடரகவும் த் ரபம் அறுந்து றற்கரல் 

பபிவநறணரல் …….. வதரடவண்டும் 
டீர்ணிக் பட் 

465 தல்னர் கரனத்றல் வறர்க்கு ரணரக ங்கப்தட்ட றனம்- திவம் 

466 வகரில்கலக்கு ரணரக ங்கப்தட்ட றனம் - 
வவதரகம் அல்னது 

வரணம் 

467 பதபத் ச டங்கலக்கு ரணரக ங்கப்தட்ட றனம் - தள்பிச்சந்ம் 

468 கன்சீ்சறன் றுபதர் - புனன்கரட்சற சீ்சு இடண அபக்க டரசறஸ்டரஸ்வகரப் 

469 டரசறஸ்டரஸ்வகரப்திடண டிடத்ர் - R.B.வகட்டல் 

470 பறர்ச்சற அடடந் எபேரின் கன் சீ்சு - 6-7 ஆக இபேக்கும். 

471 குந்டகபின் தரர்ட கண சீ்சு - 3 பல் 7 ஆக இபேக்கும். 

472 பரறசரர் ணில் ன்ந பசரல்டன பனறல் தப்திர்கள் - ஆஸ்குட், பசதிவரக் 

473 ரர்ண்டடக்கறன் ிறகள் - 

திற்சற ிற,ிடபவு ிற, 
ரர்றடன ிற அல்னது 

ஆத் ிற 
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474 
உட்தரர்ட பனம் ீர்வு கரடம்வதரது ணினுக்கு எபே 

றநடபம் சரடண புரிந் கறழ்ச்சறபம் ற்தடுகறநது. 
Aha experience 

475 
ிபங்கரல் என்டநப் தடிப்தது அடண றடணில் 

றறுத்றக்பகரள்து - 

பட்டுபே றடணவு (Rote memory or 

Blind memory) 

476 தின்ணர் கற்ந பதரபேட்கபரல் பன் கற்நட தரறக்கப்தடுது - தின்வணரக்குத் டட 

477 
தண்நறவு ஈிடண கக்கறட ரபேடட கக்குபடந 

தன்தடுகறநது - 
ஸ்படர்ன் 

478 
தல்னர்கரன அசறனறல் அசரங்க கேரணர ந் அறகரரிின் 

சம் இபேக்கும் - 
ரிக்கப் தண்டரம் கரப்தரன். 

479 
தல்னர்கரன அசறனறல் சரசணங்கடப பசப்வதடுகபில் 

ழுதுதன் - 
தற 

480 ரல்னபும் கடற்கடக் வகரிடன அடத்ர் - இரசசறம்ன் 

481 
பக்ஸ்னர் பதல்லீவு னும் தண்நறவு அபவுவகரல் ந் 

றணரின் தண்நறிடண அபக்கப் தன்தடும் - 
60 

482 இபே கரிக் பகரள்டகட குத்ர் - ஸ்திர்வன் 

483 ஆட்னர், பெங் ரபேடட சலடர்கள் - திரய்டு 

484 திரய்டு ந் ரட்டடச் வசர்ந்ர் - ஆஸ்றரிர 

485 ணீ இந்றத் துநி - இநீ்றரத் ரகூர் 

486 
இநீ்றரத் ரகூபேக்கு கலரஞ்சனறக்கரண வரதல் தரிசு 

ப்வதரது கறடடத்து - 
1913 

487 தணடீ்டு ரம் (Pragmatism) - ேரன் டூி 

488 Democracy and Education ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - ேரன் டூி 

489 The School of Tomarrow ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - ேரன் டூி 

490 Freedom and Culture ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - ேரன் டூி 

491 Discovery of the Child ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - ரண்டிவசரரி 

492 ரண்டிவசரரி 1907 ேணரி 6ல் துக்கற தள்பிின் பதர் - குந்ட டீு 

493 Education for a Better Social Order ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - ஸ்மல் ஸ்மல் 

494 
 ஸ் ீல் அர்கபரல் துங்கப்தட்ட சம்ர்யறல் தள்பி ங்கு 

துக்கப்தட்டது - 
இங்கறனரந்றலுள்ப டஸ்டன் 

495 வர்வகரட்டு டக - ஸ்கறன்ணர் 

496 கறடபகள் பகரண்ட டக - கறபபடர் 

497 
ரணரக இங்கும் வசரடணச் சரடணகள்(Automatic Testing 

Device) - 
Pressy 

498 Social Contract ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - பைவமர 
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499 பைவமர திநந் ரஅடு - பேணீர   

500 தள்பிக்கு கடிங்கள் - வே வக கறபேஷ்பர்த்ற 

501 இற்டக அசு, இற்டக ணின், இற்டகரண ரகரீகம் 
 

 

502 வதடர் - தண்நறவு ஈவு 50 - 70 

503 படர்கள் - தண்நறவு ஈவு 20-50 

504 பட்டரள்கள் - தண்நறவு ஈவு 0-20 

505 தண்நறப்தல் எபே - வர்றடனப்தனரகும். 

506 The technology of Teaching ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - ஸ்கறன்ணர் 

507 
கட்டர இனசக்கல்ிட 6 - 14 ட அடணபேக்கும் ங்க 

தரிந்துட பசய் குழு - 
சரப்பே கறட்டி 

508 டரடும் தள்பிகள் ன்ந கபேத்ட புகுத்றர் _ பக்படரணரல்டு 

509 இடடறடனக் கல்ிகுழு ன்று அடக்கப்தடுது - னட்சு பனறரர் குழு 

510 
றழ்ரட்டில் வல்றடனக்கல்ி அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட 

ஆண்டு - 
1978 

511 றப்புக் கல்ிின் எபே கபேி - சபகில் 

512 
தரர்டற்வநரபேக்கரண கல்ி தற்நற கணம் பசலுத்ற பல் 

ஆசறரிர் - 
ரனண்டடன் பயன்நற 

513 குந்டத் பரறனரபர்கடப டுக்கும் சட்டப் திரிவு - 24 

514 சரப்பே குழு அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட ஆண்டு - 1934 

515 
வசற ழுத்நறவு இக்கம் ந் றணரிடடவ 

ழுத்நறின்டட வதரக்க பகரண்டு ப்தட்டது - 
15-35 

516 கறண்டர்கரர்டன் ன்தன் பதரபேள் - குந்டகபின் வரட்டம் 

517 கறரப்புநகல்ி தற்நற ஆய்வு வற்பகரண்ட குழு - டரக்டர் ரிரனற குழு 

518 வரர தள்பிகடப பரடங்கற திர் - ரேறவ்கரந்ற 

519 றழ்ரட்டில் டசணிக் தள்பி ங்குள்பது - உடுடனப்வதட்டட அபேவக 

520 டசணிக் தள்பிகள் ககத்டனர் ரர் - து தரதுகரப்பு அடச்சர் 

521 
சபரப்தள்பிகள் ன்தது ன்ண. இட ங்குள்பது - 

கல்ிபம் சபரச்பசல்கலம் எபேவச டக்கும் இடங்கள். 
அபரிக்கர, கணடர 

522 ிஸ்தரற ன்தது எபே - தல்கடனக்ககம் 

523 டிஸ்கரி ஆப் ற டசல்ட்  ன்ந புத்கத்றன் ஆசறரிர் - ரிர ரண்டிவசரரி 

524 தண்நறவு வசரடணின் ந்ட - ஆல்திபட் தவீண 

525 ஆசறப் தள்பிட உபேரக்கற கல்ிில் புதுட பசய்ர் - அிந்ர் 
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526 ணி திற்றுிப்பு படந கற்தித்னறன் வறு பதர் ன்ண - பகல்னர் றட்டம் 

527 வசரசறல் ஸ்டரடிஸ்டிக்ஸ் ன்ந புத்கத்றடண ழுறர் - பயர்தர்ட் ஸ்பதன்சர் 

528 உபினறல் வனரகஸ் ன்ந பசரல்னறன் பதரபேள் - அநறில் 

529 
பசல்தடு ஆக்கறடனிறுத்ம் - ஸ்கறன்ணர். அர் 

தரிவசரடணக்கு தன்தடுத்ற ினங்கு - 
னற 

530 பகஸ்டரல்ட் ன்ந பசரல்னறன் பதரபேள் - பழுட 

531 
உட்கரட்சற றகற்நல் - வகரஹ்னர். அர் தரிவசரடணக்கு 

தன்தடுத்ற குங்கறன் பதர் - 
சுல்ரன் 

532 ீந்க்கற்நனறன் அடிப்தடட - பசய்றநன் கற்நல் 

533 அச்சலிங் பசரடசட்டி ன்ந தனறன் ஆசறரிர் - பக்னறபனண்டு 

534 வடகபின் தண்நறவு ஈவு - 140க்கு வல் 

535 தண்நறவு ஈவுடன் பரடர்புடட தல் - இல்றடனப் தல். 

536 தரனறல் ன்தது ப்திரிின் வடரகும் - உடனறல் வட 

537 பயப்தினுடட பகரள்டக னுடன் பரடர்புடடது - கணம் 

538 
ரர்த்டகலக்கு பன்வத பதரபேள் ன்ந கபேத்றடண 

உடடர் - 
பதஸ்டரனேற 

539 ரண்டிவசரரி படநில் ங்கப்தடும் ண்டடண - ணிடப் தடுத்துல் 

540 சூழ்றடன தற்நற ஆரய்ந் ணறடன ஆய்ரபர் - பகல்னரக் 

541 அநறரற்நனறன் றநவு ரில்கள் ணப்தடுண - ம்புனன்கள் 

542 கரக்வண கற்நனறல் டண றடனகள் - 8 

543 வதட்டி படந அபிடுது எபேது - ஆலடட 

544 ணவரட யறப்ணரடிசம் பனம் குப்தடுத்னரம் ன்நர் - ஃதிரய்டு 

545 ஸ்மல் தன்தடுத்ற படந - பரகுப்தரய்வு படந 

546 தண்நறவு ஈவு கக்கறட உவும் சூத்றம் - 
ணது/கரனது * 100 (+ or -

) 5 

547 பதரய் பசரல்து எபேணது - ற்கரப்பு கடன 

548 ஆலட ---------டக் குநறக்கும் - ண இல்புகள் 

549 பன்வணற்நப்தள்பி இரல் துங்கப்தட்டது -  ஸ் ீல் 

550 டனிடரட” ஆசறரிர் டடபடநில் பகரண்டுபேது - கட்டுப்தரடு இல்னரட 

551 தண்நறவு குநறத் தல்தரிரக் பகரள்டகடச் பசரன்ணர் - திவண டசன் 

552 கற்நடன வம்தடுத்தும் பல் கல் பரடர்பு சரணம் - ரபணரனற 

553 புநபகர் ணப்தடுதர் - ிரிசறந்டண   
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554 
பர்ச்சறபம் ரற்நபம் னும் பகரள்டகக்கு பரடர்பு 

இல்னரது து - 
வர்வகரட்டு படந 

555 பபிரண கணம் ன்தது - 
ீண்டும் ீண்டும் துிரண 

பசல்கள்பனம் பதநப்தடுது. 

556 
பன்பனறல் ஆர்த்றன் றடன னும் த்துத்ட 

அநறபகப்தடுத்றர் - பக்னறனரண்டு 

557 
றக்கும் தல்கடனக்ககம் பசன்டண துடநபகத்றற்கு ந் 

ஆண்டு - 
1978 

558 ஆலட னும் பசரல்னறல் (PERSONA) ன்தது - டிகரல் அிப்தட்ட பகபடி 

559 எபே குநறப்திட்ட குப்தில் வரல்ிட பதறுது வக்கம் 

560 இவுப்தள்பிகள் ரபேக்கரக டத்ப்தடுகறன்நண - பறவரர் 

561 
ஆரக் கல்ிட ன்பனம் வதரறக்க வண்டும் ண 

கரந்றேற கூறுகறநரர் ரய்பரற 

562 ீத்றநன் ரர்கபிடம் கரப்தடும் றநன் - ஆக்கத்றநன் 

563 கற்நனறன் இணிட ன்ந படநக்கு அச்சரி - குந்ட 
 

 


