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வலி\-0தியவM - வாCசK

16.உளவ/ய1 எKப@ மன@ ப,றிய@ எK- _றியவM - காKC
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_றியவM -  ேரா, ேரா

19. எXவ/த6 க?வ/\( இKறிB ப/ற?ைடய நட0ைதைய 
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41.உCகாCசி வழி6 க,றைல உ?வா6கியவM - ேகாஹலM
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திக9வ@ - ெப?
Vைள.

47.ஒ?  ழ"ைத தாK க:_டாகB பாM0@, சி"தி0@ ெசய1ப+( 
நிைல அறிY
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51. நட0ைதைய உ,- ேநா6க1, பதிY ெச`த1,ஆ`Y ெச`த1,

ெபா@ைமB ப+0@த1
ேபாKற பUகைள6 ெகா:ட உளவ/ய1 2ைற - உ,- ேநா6க1 
2ைற.

52.மனெவdNசி எKப@ -உணMNசி ேமேலாPகிய நிைல

53. Zக9ெப,ற அமலா, கமலா சேகாத=களJK ஆ`Y எைத 
வலி\-0@கிKற@? -

s9நிைல.
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காரணPக7, நிப"தைனக7 ஆகியவ,ைறB
ப,றிB பUBபதா ( என6 _றியவM - ம6qக1

57.த,கால உளவ/ய1 ேகாCபா+ எKன? -மனJதனJK நட0ைத6 
ேகாலPக7 ப,றியதா (.

58.உளவ/ய1 எKப@ மனJதனJK நனவ,ற நிைலேய என6 
_றியவM -சி6ம:C ப/ரா`+.

59.உளவ/ய1 எKப@ மன அறிவ/ய1 அ1ல எK- _றியவM - 
வாCசK.

60. ப:ைட6 கால0தி1 உளவ/ய1 எKற ெசா1லிK ெபா?7 -
ஆKமா.

61. ப:ைட6 கால0தி1 ஒ?வர@ நட0ைதகைள அறி"@ ெகா7ள 
ந(பகமான 2ைற-

அகேநா6 2ைற.

62.மாணவMகளJK க,ற1 அைடYகைள அறி"@ெகா7ள ந(பகமான 
2ைற - மதிBபvC+ 2ைற

63.வ Bப/1 மாணவMகளJK நட0ைதகைள அறி"@ ெகா7ள 
ந(பகமான 2ைற - உ,- ேநா6க1
2ைற

64.உய/=னPகளJK நட0ைதகைள அறி"@ ெகா7ள ந(பகமான 
2ைற - ப=ேசாதைன 2ைற

65.அறிY வளMNசி6 6 காரணமாக இ?Bப@ - மரZ + s9நிைல

66. ேகாப(,மகி9Nசி, கவைல, பய( இைவ எதனா1 ெச`யBப+( 
ெசய1க7 - மனெவdNசி
வளMNசி.
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ெசய1க7 - அறிY0 திறனா1.

68.உடலா1 ெச`யBப+( ெசய1க7 எத? - நa"@த1.

69.அறித1 திறK வளMNசி6 ெகா7ைகைய உ?வா6கியவM - 
ப/யாேஜ

70.மரப/K 26கிய0@வ( ப,றிய ஆரா`Nசிைய ேம,ெகா:டவM 
யார? -கா1டK.

71.வா96ைகய/1 சி,Bபாக ெவ,றி ெப-வத,  உதY( உளவ/ய1 
காரண/ எ@? -m:ணறிY.

72. க,ற1 - க,ப/0த1 நிக9Yகைள வ/வ=6 ( உளவ/ய1 ப/=Y 
எத? - க1வ/ உளவ/ய1

73. ப/றைரB ப,றி அறி"@ெகா7ளB பயKப+( உளவ/ய1 2ைற -
அகேநா6  2ைற.

74.தM6கவ/ய1 எ"த இயலிK ஒ? ப தியா ( - 
ெம`வ/ள6கவ/ய1.

75. 'உKைனேய நa அறிவா`' என6 _றியவM - சா6ரxn

76.உ,-ேநா6கலிK பUக7 - ஏd

77.உ,-ேநா6கலிK இ-திBபU - நட0திய ஆ`Y ெச`த1

78.வா96ைகN ச(பவ0 @j6  2ைற எ"த 2ைற\டK அதிக 
ெதாடMZைடய@? -

உ,- ேநா6க1 2ைற.

79. ப=ேசாதைன 2ைற6  ேவ- ெபயM எKன? -

கC+BபாC+6 CபCட உ,- ேநா6க1.
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80.மனJதK சி"தைன ெச`வதK வாய/லாக பல வா9வ/ய1 
உ:ைமகைள6 க:+ப/U6க 2U\(
எK- _-வ@ - தM6கவ/ய1

81.அனJNைசN ெசய1க7 நிைற"த ப?வ( - ெதாC+ண?( ப?வ(.

82. ,ற( Z=\( இய1Z பர(பைரB ப:பா ( என6 _றியவM - 
காM1 ப/யMசK

83.அடலசKn எனBப+( ெசா1 எ"தெமாழிN ெசா1 - இல0தaK 
ெமாழிN ெசா1

84. ேராேமாேசா(களJ1 காணBப+வ@ - ஜaKn

85. ழ"ைதகைள ந1ல sழலி1 வளM6 (ேபா@ m:ணறிY ஈY 
_Uய@ என6 _றியவM -
லிBடK

86.தி=Z6 காCசி அ1ல@ தவறான ZலKகாCசி ஏ,ப+0@வத, 6 
காரண( -
s9நிைல

87.ஒ?வM ZளJய மர0திK மi@ ேப`க7 நடமா+வ@ ேபாK- 
எ:jத1 - இ1ெபா?7
காCசி

88. ZலKகாCசிவழி 2தலி1 ேதா,-வ/0த ஒ?ெபா?7 அKறிேய 
அBெபா?7 ப,றிய
உணMதைல மனப/(ப( எKகிேறா(.

89. ெபா@ைம6 க?0@ எKபதிK ெபா?7 எKன - Z0தக(.

90. Z?ன=K ெபா@ைம6 க?0@ உ?வா ( பUநிைல6 
ேகாCபாC+ நிைலக7 எ0தைன
-VK- நிைலக7.
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91.ஜaK ப/லாேஹ எKபவM எ"த நாC+ அறிஞM - Qவ/CசMலா"@

92. ZலKகளJK-( மைற6கBபCடைவ,மற6கBப+கிKறன. ப/ற"@ 
10மாதPக7
ெசKறப/K - ெபா?7களJK நிைல0தனைம ப,றி  ழ"ைத 
அறிகிற@.

93. ழ"ைதகளJK ெமாழி வளMNசி தPக7 ேதைவகைள ப/ற?6 0 
ெத=வ/6க -
ேபNQ6  2"ைதய நிைல

94. க,பைன ப/(பPக7 அ1ல@ சாய1களJK @ைண6ெகா:+ 
திகd( சி"தைன - க,பைன

95.ஒ?வK ZலKகாCசி வழிேய அறி"த ஒKறK ப/ரதியாக 
இ?Bப/K யா@? -மi7
ஆ6க6 க,பைன.

96. ந( க,பைனய/1 உதவ/ ெகா:+ நாேம ஒ? சி-கைத அ1ல@ 
கவ/ைதையB பைட0தாேலா
அ@ - பைடBZ6க,பைன.

97.ஒM இல6ைக அைடய 2ய^( ஒ?வW6  அXவ/ல6ைக 
அைடய 2UயாதபU அவW6ெகதிேர
சில தைடக7  -6கி+மானா1 அ@ - ப/ரNசைன எனBப+(.

98. எ=6கK சVகவ/ய1Z வளMNசிB பUநிைலக7 - எC+.

99. க,றலிK 26கிய காரண/களJ1 ஒK- - கவMNசி

100. ெவ நாCகளாக நம@ நிைனவ/1 இ?Bபைவ - ப1ZலK 
வழி6க,ற1.

101.தM6கவ/ய1 Logic எ"த இயலிK ஒ? ப தியா ( - உளவ/ய1
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102. க,ற1 - க,ப/0த1 நிக9Yகைள வ/வ=6 ( உளவ/ய1 ப/=Y - 
க1வ/ உளவ/ய1

103.உளவ/ய1 எKப@ - மனJத நட0ைதைய ஆரா\( அறிவ/ய1.

104.உ,- ேநா6கலிK பU - நாK 

105.லாகn எKப@ - ஆரா`தைல6  றி6 ( ெசா1.

106.ைச6கி எKப@ - உய/ைர6  றி6 ( ெசா1

107.ைச6காலஜி (PSYCHOLOGY) எW( ெசா1 எ"த ெமாழிN ெசா1 - 
கிேர6க ெமாழிN ெசா1.

108.உ,-ேநா6கலிK இ-திBபU - நட0ைதையB ெபா@ைமB 
ப+0@த1

109. க1வ/ உளவ/யலிK பரBெப1ைலக7 - மாணவM, க,ற1 
அWபவ(, க,ற1 2ைற, க,ர1
s9நிைல.

110. ப=ேசாதைன 2ைற6  ேவ-ெபயM - கC+BபாC+6 CபCட 
உ,- ேநா6க1.

111.மாணவMகளJK க,ர1 அைடYகைள அறி"@ெகா7ள 
ந(பகமான 2ைற - ேதMNசி 2ைற

112.வா96ைகN ச(பவ0@j6  2ைற எ"த 2ைற\டK அதிக0 
ெதாடMZைடய@ -
உ,-ேநா6க1 2ைற.

113. க1வ/நிைலயPகளJ1 மாணவMகலிK நட0ைதையB ப,றி 
அறி"@ ெகா7வத,  உதY(
மிக 26கியமானB பதிேவ+ - திறK பதிேவ+.
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114.அ:ட( (சிைன 2Cைட) வ/"தjைவB ேபாK- எ0தைன 
மடP  ெப=ய@ - 8500

மடP .

115.அனJNைச ெசய1 எ"த வய@ வைர நைடெப-( - ப/றBZ 2த1 
18மாதPக7 வைர.

116.மழைலB ேபNQ எ"த வய@ வைர ◌ி?6 ( - 4-5வய@வைர

117. எ"த6  ழ"ைதக7 2-6வய@வைர ெதாடM"@ ேபQவ@ இ1ைல 
- தி6கி ேபQ(
 ழ"ைதக7.

118. எ@ மனBப/ற9Yகc6  வழி வ Bபதி1ைல - அட6கி 
ைவ0த1.

119. ழBப(,_Nச(, ெபாறாைம,த,ெப?ைம, ,ற உணMY ேபாKற 
உணMYகைள
எXவா- அைழ6கலா( - சி6கலான மனெவdNசிக7.

120.மரப/K தா6க( எBேபா@ ெத=கிற@ - ப/றBப/Kேபா@.

121.s9நிைலய/K தா6க( எBேபா@ ெத=கிற@ - வள?(ேபா@.

122.உட1 ெப?6க( எKப@ - உடலிK எைட\( உயர2( 
அதிக=0த1.

123 . உட1 உ-BZக7 தாமகேவ வளM"@ ப6 வமைடவத,  எKன 
ெபயM - 2திMNசி.

124.வளMNசிநிைல எ"த வயதி1 ஒ? திரளாக உட1 ெப? கிற@ - 
6வ@ வயதி1

125. ப/ற6 ( ெபாd@  ழ"ைதய/K சராச= எைட - 3.0 கிேலா

126.2Kப?வ க1வ/ வய@ எKப@ - 3 - 5வய@.
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127.மனJத வா96ைகய/K காலகCட0திK 2த1 வளMNசிசாM 
ப?வ( -  ழவ/B
ப?வ(.

128. 'தைல2ைற இைடெவளJ' எ"தBப?வன0தின?6 =ய 
ப/ரNசைனயா ( - ப/K
 மரBப?வ(.

129. மரB ப?வ( Zய^(,அைல\( நிைற"த ப?வ( என6 
_றியவM - nடாKலி
ஹா1

130.தனJமனJத ேவ-பாCUK 26கிய காரண/க7 - மரZ,

s9நிைலக7.

131. எ"த வயதி1 ஒM  ழ"ைதயான@ பாCU ம,-( அ(மா 
இவMகளJைடேய ேவ-பா+
கா:கிற@ - 12வ@ மாத0தி1.

132.வளMNசி நிைலய/1 மிக 26கியமான ப?வ(  மரB ப?வ(. 
ஏெனனJ1
மன6 மற^( ெகா"தளJBZ( நிைற"த ப?வ(.

133.மனJதனJK ப/றBZ 2த1 இறBZ வைர நிகd( வளMNசி6 ( 
நட0ைத6 (
காரணமாக அைமவ@ - s9நிைல.

134. ப/ற"த ெப:  ழ"ைத6  நாU0@UBZ எ:ண/6ைக எXYளY 
- 144

135 ப/ற"த ஆ:  ழ"ைத6  நாU0@UBZ எ:ண/6ைக எXYளY - 
130

136.VK- வயதி1 ஆ:  ழ"ைத6  நாU0 @UBZ - 95

137.VK- வயதி1 ெப:  ழ"ைத6  நாU0@UBZ - 90
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138.உயMநிைலB ப7ளJய/1 பU6 ( மாணவMக7 எ"தB 
ப?வ0தினM - 2K  மரB
ப?வ(.

139. க1}=6 க1வ/ க,பவMக7 எ"தB ப?வ0தினM - ப/K  மரB 
ப?வ(.

140.2UயரQ6 ெகா7ைக என அைழ6கBப+வ@ எ@ - ஒ,ைற6 
காரண/ m:ணறிY6
ேகாCபா+.

141. சிறBப/யல1Z மாணவMகைள எதK அUBபைடய/1 
வைகBப+0@கிேறா( - m:ணறிY
ஈY

142.ஒXெவா? மனJதW( தனJ0தKைமB ெப,- 
ம,றவMகளJடமி?"@ ேவ-பC+6
காணBப+வத, B ெபயM - தனJயா7 ேவ,-ைம

143. ெதாடMNசியாக ஏ,ப+( மா,றPக7 ஒdPகான 2ைறய/1 
2திMNசிைய ேநா6கி
ஏ,ப+( மா,றPக7 எK- _றியவM - ஹாMலா6

144.ஜூ6n  +(பPகைள ஆரா`Nசி ெச`தவM - ட6ேட1.

145. காலிெகா6  +(பPகைள ஆரா`Nசி ெச`தவM - கCடாM+

146. ப/யாேஜய/K அறித1 திறK வளMNசி6 ேகாCபாCUைன எ"த 
உளவ/ய1 அறிஞ=K
அறித1 திறK வளMNசி ேகாCபாC+டK ஒBப/டலா( - �tணM

147.s9நிைல6  ம,ெறா? ெபயM - ெசய,ைக.

148.மரZ6  ம,ெறா? ெபயM - இய,ைக

149. ப/றவ/ேலேய ேதாK-( மனெவdNசி - அNச(.
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150. மரB ப?வ( மனJத வா96ைகய/1 ஆர(ப நிைலய/K 
ெதா BZ ஆ ( - ராn

151. ஏK?ஏத, ? எBபU? எKற ேக7வ/க7 எ"தB ப?வ0தி1 
ஏ,ப+கிKறன
- ழவ/B ப?வ(.

152.ஒM  ழ"ைத தK தாைய எ0தைன மாதPகc6  ப/KனM 
அைடயாள( க:+
சி=6 ( - 3 - 4மாதPக7.

153. ெபா@வாக ஆ:  ழ"ைத ெப:  ழ"ைதைய வ/ட ச,- 
உயரமாகY(, கனமாகY(
இ?6 (. இ@ எ"த ப?வ0தி1 - ப/7ைளB ப?வ(

154.ஒM ஆசி=யM அதிகமாக6 கவன( ெச^0த ேவ:Uய ப?வ( 
எ@ -  ழவ/B ப?வ(.

WHO IS WHO IN PSYCHOLOGY

1.வUவைமBZ6 ேகாCபாCைட உ?வா6கியவM - UCNனM (Edward 

Bradford 

Titchener)

2.மானJட உளவ/ய1 Humanistic Psychology - காM1 ேராஜMn,மாnேகா

3.உளவ/ய1 ப=ேசாசைனக7 - ெவபM (E.H.Weber)

4.உள இய,ப/ய1 (PSYCHOPHYSICS) - ஃெபNசனM (Gustav.T.Fechner)

5.2த1 உளவ/ய1 ஆயாவக0ைத உ?வா6கியவM - வ1க( 
Y:C Wilhelm Wundt
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6.தனJயா7 ேவ-பா+கைள அளவ/CடவM - சM. ப/ராKஸிn 
கா1டK,ஆM.ப/.காCட1

7.ம?0@வ உளவ/ய1 2ைறக7 - ெமnமM

8.அறித1 திறK வளMNசி6 ேகாCபா+ (Congnitive Development) ப/யாேஜ 
Jean 

Piaget, ZtணM Jerome S.Bruner.

9.m:ணறிYN ேசாதைனக7 - ப/ேன Alfred Binet, ைசமK Theodore 

Simon

10. க?வ/சாM (அ) ெசய1பா+ ஆ6காநிைலய/-0த6 க,ற1 - 
nகிKனM (B.F.Skinner)

11.மைற2க அறிYைரB பகMத1 (ெநறி சாரா அறிYைரB பகMத1 - 
காM1 ேராஜMn
(Carl .R. Rogers)

12. சமரச அறிYைரB பகMத1 - F.C. தாMK F.C.Thorne

13.2dைம6காCசி6 ேகாCபா+ - ெகnடா1C Gestalt. இ@ ஒ? 
ெஜMமK
ெசா1 உளவ/ய1 அறிஞM ெபயM அ1ல.

14.ஆ6க நிைலய/-0த6 க,ற1 - பாXலX Irvan petrovich Pavlov

15.2யK- தவறி6 க,ற1 - தாM:ைட6

16. நட0ைதய/ய1 (Behaviourism) -வாCசK, ேடா1மK,nகிKனM,ஹB

17.உ"த6  ைறBZ6 க,ற1 ேகாCபா+ - ஹ1

18.உCகாCசி Vல( க,ற1 - ேகாலM

19.m:ணறிYN ேசாதைனய/K த"ைத - ஆ1ப/ரC பvேன

20.m:ணறிYN கCடைமBZ ேகாCபா+ - ேஜ.ப/.கி1ேபாM+
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21.m:ணறிY பUநிைல6 ேகாCபா+ -ஸி=1 பMC - ெவMனK

22.m:ணறிY பலகாரண/6 ெகா7ைக - தாM:ைட6

23.m:ணறிY  dைகரண/6 ெகா7ைக - எ1.எ1.தாMnடK

24.m:ணறிY இ? காரண/6 ெகா7ைக - nப/யMெமK (Charles 

Spearman)

25.இய1�6க6 ெகா7ைக - வ/1லிய( ம6qக1,வ/1லிய( ேஜ(n

26. றி6ேகா7 ேகாCபா+ - பா6லி W.C.Bagley

27. ெபா@ைமB ப+0த1 ேகாCபா+ - ஜC

28.ஒ0த6_- (அ) ஒ0த  ணPக7 ேகாCபா+ - தாM:ைட6

29.மற0த1 ேசாதைன - எப/Pகாn - H.Ebbinhaus

30.மற0த1 ேகாCபா+ - பாMCலC

31.அைட�6க( - ேடவ/C ெம6லிெல:C

32. பUநிைல6 க,ற1 ேகாCபா+ - கா6ேன

33. கள6ேகாCபா+6 க,ற1 ெகா7ைக - M0 ெலவ/K

34.அவாY நிைல அ1ல@ வ/?Bப அளY - ெட(ேபா(Dembo)

35. பாMைவ0 தி=Z6 காCசி - 21லM,லயM

36.2தKைம6 க,ற1 வ/திக7 - தாM:ைட6

37. நவ aன உளவ/யலிK த"ைத - ப/ரா`+

38. மரBப?வ0தின=K ப/ரNசைனக7 - nடாKலி ஹா1
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39. கC+Bபாட,ற இைண0தறிN ேசாதைன - fP

40. ெபா?ளறிேவா+ இைண0தறிN ேசாதைன - 2Mேர - மாMகK.

41.ைம0தடN ேசாதைன - ெஹMமாK ேராMசா6

42. ப BZ உளவ/ய1 - காM1 ஜி fP

43.தனJ நபM உளவ/ய1 - ஆCலM

44.உளBப BZ6 ேகாCபா+ - சி6ம:C ப/ரா`C

45.வளMNசி ஆcைம6 ெகா7ைக - சி6ம:C ப/ரா`+,ஆCலM,fP

46.வைகBபா+ - அUBபைட6 _- ஆcைம6 ெகா7ைக - 
ஐசK6(H.J.Eysenck)

47.அUBபைட6 _- ஆcைம6 ெகா7ைக - G.W.ஆ1ேபாMC ,

R.B.காCட1

48.வைகBபா+ ஆcைம ெகா7ைக - ஹிBேபா6ைரCn, கிெரCQமM,

ெஷ1டK.

49.மனBபா:ைம அளவ/+( 2ைறைய உ?வா6கியவMக7 - 
தMnடK,லி6கMC

50.ெதாழி1 ஆMவ மனBபாKைம அளYேகாைல உ?வா6கியவM - 
ப/ெரnஸி

51. ெதாழி1 ஆMவ பCUயைல உ?வா6கியவM - nUராP

52. ெதாழி1 ஆMவ வ=ைசB பதிேவCைட உ?வா6கியவM - _டM 
(G.F.Kuder)

54.இய1�6க6 ெகா7ைக - வ/1லிய( ம6qக1,வ/1லிய( ேஜ(n

55. பUநிைல0 ேதைவக7 ேகாCபா+ - மாnேலா
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56.அட�6க( - ேடவ/C ெம6லிெல:C

57.மற0த1 ேகாCபா+ - பாMCலC

58.மற0த1 ேசாதைன - எப/Pகாn

59.ஒ0த6_- (அ) ஒ0த  ணPக7 ேகாCபா+ - தாM:ைட6

60. ெபா@ைமB ப+0@த1 ேகாCபா+ - ஜC

61. றி6ேகா7 ேகாCபா+ - பா6லி

62. பUநிைல6 க,ற1 ேகாCபா+ - கா6ேன

63. மரB ப?வன0தின=K ப/ரNசைனக7 - nடாKலி ஹா1

64. நவ aன உளவ/யலிK த"ைத - ப/ரா`+

65.2தKைம6 க,ற1 வ/திக7 - தாM:ைட6

66.அவாY நிைல அ1ல@ வ/?Bப அளY - ெட(ேபா

67. கள6ேகாCபா+6 க,ற1 ெகா7ைக - M0 ெலவ/K

1. க,றலிK 26கிய காரண/ ஒK- - கவMNசி

2. ெவ  நாCக7 நம@ நிைனவ/1 இ?Bபைவ - ப1ZலK 
வழி6க,ற1

3. க,ற1 எKப@ - அைடத1,திறK,அறிY,மனBபாKைம

4. நட0ைத ேகாCபாCUK அUBபைட - l:ட1 - @லPக1

5. சராச= m:ணறிY ஈY - 90 - 109

6. ப/ரயாெஜய/K ( (ப/யாேஜ)) ேகாCபா+  ழ"ைதகளJK - அறிY 
வளMNசி ப,றிய@
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7.ஒ?  ழ"ைதய/K 2த1 ஆசி=யM - ெப,ேறாM.

8.தM6க �தியான சி"தைன எKப@ - ஆரா`த1

9. நிைனவா,ற1 எKற �லிK 2த1 ப/ரதிைய ெவளJய/CடவM - 
எப/Pகn

10. க,ற^6  உதவாத காரண/ -  d6 காரண/

11. ெமாழிய/1லா ேசாதைன - ஆ6கN சி"தைன வைக 
ேசாதைனையN சா?ம.

12.அறிYசாM க,ற1 அj 2ைற அ1லாத@ - ெச`@ க,ற1

13. ழ"ைதைய  ழ"ைதயாக க?த ேவ:+( எK- _றியவM - 
tேசா

14. ழ"ைதகc6கான க, ( உ=ைமைய ஐ.நா. சைப எBெபாd@ 
ப/ரகடனBப+0திய@ - 1959 நவ(பM 20

15.தாM:ைட6கிK பய/,சி வ/தி எதK 26கிய0@வ0ைத 
வலி\-0தி _-கிற@ - ப=Q

16.தKனJNைசயாக வாd( @லPகைளN சாM"த ஆ6க 
நிைனY-0த1 க,ற1 ேசாதைனய/1 nகிKனM பயKப+0திய 
வ/லP  - எலி

17.உCகாCசி Vல( க,ற1 - ேகாலM

18. க,ற1 வைககளJ1 ெபா?"தாத ஒK- - மனBபாட( ெச`@ 
க,ற1

19. ப/ற?6  உதவ/ ெச`\( மனBபாKைமைய - தMம சி"தைன 
எனலா(.

20.உட1 வளMNசி ேவகமாக நைடெப-( ப?வ( எ@ ? சிQBப?வ(

21.ஒd6க வளMNசிைய ப,றி _றிய உளவ/ய1 அறிஞM - ம6qக1
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22.m:ணறிY இ? காரண/களா1 ஆன@ என _றிய உளவ/ய1 
அறிஞM - nப/யM ெமK.

மன வய@ (MA) 

23.m:ணறிY ஈY எKப@ - m:ணறிY ஈY = --------------------------- x
100

கால வய@ (CA)

24.வளMNசி ஹாMேமாK அளY6  அதிகமாக ப/CfC= QரBப/ய/1 
Qர6 ( ேபா@ அசாதாரண உட1 வளMNசி ஏ,ப+கிற@.

25. ழ"ைதய/K Qத"திர உணMY6  மதிBபளJ6 ( ேபா@ தாேன 
ெதாடP ( திறK 4-6வயதி1 ஏ,ப+கிற@.

26. எ=6சனJK _,-BபU மனJதனJK சVக ேகாCபா+ எ0தைன 
நிைலகைள6 ெகா:+7ள@? 8 நிைலக7

27. கவன வ aNசி அறிய உதY( க?வ/ - டாNசிnடாnேகாB

28.ஒ?வ=K ஆcைம6 ேகாளா-கc6  அUBபைடயாக 
அைமவ@ - மனெவdNசி அதிMYக7

30. சி6கலான ெபா@ைம6 க?0@ - சிறிய நaலநிற ச@ர கCைட

 

 

www.Padasalai.blogspot.in


