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குழந்தை மேம்பாடு ேற்றும் கற்பித்ைல் முதைகள் - ைாள் – II 

*  தற்போது ஆபம்க் ள்ிகில் செனல்யமிக் கற்ல் பறனில் கற்ிக்கப்டுகிது. 

*  கற்ல் ன்து னிற்ெி, அனுயங்கள் ஆகினயற்ின் அடிப்றைனில் எபேயிைம் ற்ைக்கூடின 

எபவு ிறனோ ைத்றத நோற்த்றதக் குிப்தோகும். 

*  கற்ல் ன்து நது அனுயங்கில் இபேந்து ோம் சறும் டிப்ிற அல்து யிறனன்கள் 

ஆகும். 

*  நிதன் எபே ெபக யிங்கு(அரிஸ்ைோட்டில்), நிதன் திபன யோம படினோது. ிறபச் ெோர்ந்பத 

யோம பயண்டிபள்து. பய குமந்றதகளுக்கு கூடி யோமக் கற்ிப்து அயெினம். 

*  ள்ினில் கல்யி ன்து 1.அிவு சக் கற்ல் 2.செனல்கறச் செய்னக் கற்ல் 3. யோமக் கற்ல் 

4. ல் நிதோக இபேக்கக் கற்ல் ஆகின ோன்கும் கற்ல் தின்கறபம் யர்க்க யமி யறக 

செய்ன பயண்டுசந பசஸ்பகோயின் சைோர்ஸ்(1996) அிக்றக யிபறுத்துகிது. 

*  குமந்றதகள் நது யோழ்க்றகறனப் பூர்த்தி செய்னப் ிப்தில்ற அயர்கது யோழ்க்றகறனப் 

பூர்த்தி செய்னபய ிந்திபேக்கிோர்கள்- யில்ினம் நோர்டின். 

*  ஸ்கீநோக்கள் ன்றய ைத்றதனோகபயோ(உண்ணுதல், ஆறை அணிதல்), 

குினடீுகோகபயோ(செோற்கள், ண்கள், உபேயங்கள்) அல்து நச் செனல்ோடுகோகபயோ 

(கற்ற செய்தல், கணக்குகள் செய்தல்) இபேக்கோம். 

*  கோப்போக்கில் குமந்றதகள் சறும் அனுயங்கின் பம் ஸ்கீநோ என்ிறணக்கப்டுதல் 

நற்றும் குக்கப்டுதல் ன்னும் செனல்கள் பம் ல்பயறு ட்ை ெிக்கோ செனல்ோடுகோக 

நோறுகின். 

*  குமந்றதகள் உைன் இறணத்துக் சகோள்ளுதல் நற்றும் தன் நனநோக்கிக் சகோள்ளுதல் ன்னும் இபே 

பயறுட்ை நச் செனல்ோடுகள் பம் குமந்றத தோன் சறும் புதின செய்திறனத் தன் பந்றதன 

அிவுைன் கட்ைறநத்துக் சகோள்கிது. இதறபன கற்ல் ன்கிபோம். 

*  சநோமிறனக் கற்து ன்து எி யடிய, யரி யடியக் குினடீுகறக் கற்தோகும். குினடீுகறக் 

கற்தோல் நது ெிந்தறத் தின் யர்ச்ெி அறைகிது. 

*  சநோமி கற்ல் ற்ின ைத்றதக் சகோள்றகறன சயினிட்ையர் ஸ்கின்ர் ன்யர் ஆயோர். 

*  சநோமிறனக் கற்றுக்சகோள்ளும் தின் நிதர்களுக்குள் இனல்ோகபய அறநந்துள்து ன்று 

கூறுயது இனல்புத் தின் சகோள்றகனோகும். இக்சகோள்றகறன யடியறநத்தயர் பகோம்ஸ்கி ன்யர் 

ஆயோர். 

*  புதினதோக உள்யோங்கும் செய்திகள் பன்தோக உபேயோகி இபேக்கும் எபே ஸ்கீநோவுைன் 

சோபேந்துகி யறப அந்த ல்கீநோயில் நோற்ம் ற்டுயதில்ற. 
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*  குமந்றதகள் உைன் இறணத்துக் சகோள்ளுதல் நற்றும் தன்நனநோக்கிக் சகோள்ளுதல் ன்னும் இபே 

பயறுட்ை நச் செனல்ோடுகள் பம் குமந்றத தோன் சறும் புதின செய்திறனத் தன் பந்றதன 

அிவுைன் கட்ைறநத்துக் சகோள்கிது இதறபன கற்ல் ன்கிபோம். 

*  ஊக்குயித்தல் ன்து எபேயர் எபே செனறத் சதோைங்கவும், யமி ைத்தவும், தீயிபப்டுத்தவும், 

அதிப ிறத்திபேக்கவும் கோபணநோக இபேப்து ஊக்கம் ஆகும். இதறத் தூண்ைச் செய்பம் 

பனற்ெிபன ஊக்குயித்தல் ப்டும். 

*  குமந்றதகள் ற்கபய அிந்திபேக்கும் கபேத்துக்கபோடு புதின கபேத்றத இறணத்துக் கற்ித்தோல் 

கற்ல் ெிப்ோக றைசறும். 

யியபங்கற அிதல் ந அனுயங்கள் நற்றும் செனல்தின்கள் ஆகினறய பநம்ோடு அறைன 

நத்தின்கற குயினச் செய்து யமிைத்தும் செனப கயம் ப்டும். 

*  ஜப்ோன் ோட்றைப் போ ன்றநப் போக்குறைன கோச்ெோபத்றதக் சகோண்ை ம் ோட்டில் 

குமந்றதகளுக்கு சதோைக்கத்திிபேந்து ன்றநப் போக்குறைன கோச்ெோபத்திற்கோ னிற்ெிறன 

யமங்க பயண்டும். 

*  ள்ினில் ெகநோயர்களுைன் இறையிறனோற்றும்போது குமந்றதகள் சநோமித் திறப் 

சறுகின்ர். கூட்டுவு யிட்டுசகோடுக்கும் நப்ோன்றந ஆகின ெபகத் தின்கறபம் கற்றுக் 

சகோள்கின்ர். 

*  ள்ிறன அடுத்து குமந்றத ெபதோனத்துைன் இறை யிறனோற்றுகிது. இதோல் ெபகத்றதப் 

ற்ின அிறயபம் குமந்றத சறுகிது. 

*  ெபதோனத்தில்  ிறகில் இறையிறனோற்றும் யோய்ப்புகள் சோத குமந்றத ெபகத்றதப் 

ற்ிக் குறயோக அிந்திபேப்ர். பநலும் ெபகத்திறநனற்யர்கோகவும், திறநறன யிபேம்பும் 

ஆளுறநப் ண்புறைனயபோகவும், ஊக்கம் நற்றும் செனல்திம் அற்யர்கோகவும் 

கோணப்டுகின்ர். 

*  இந்தின அபெினறநப்புச் ெட்ைம், 14 யனதுக்குட்ட்ை அறத்து குமந்றதகளும் இயெ கட்ைோனக் 

கல்யி சறுயறத, குமந்றதகின் அடிப்றை உரிறநனோக அியித்துள்து. பய ெோதி, நத, இ, 

சநோமி, சோபேோதோப, கோச்ெோப ோபோட்ெம் இன்ி அறத்து குமந்றதகளுக்கும் 1 பதல் 8ஆம் 

யகுப்பு யறப இயெ கட்ைோனக் கல்யிபம், கல்யினில் ெநத்துயபம் ெநயோய்ப்புகளும் 

அிக்கப்டுகின்து. 

 

சமூக வளர்ச்சி 

* ெபக யர்ச்ெி ன்து ெபக ற்புறைன ைத்றதகற பநற்சகோள்வும் நற்றும் ிபேைன் 

இணக்கநோக யோம உதவும் தின்கற சறுதல் ஆகும். 

* ெபக யிமிப்புணர்வு, யோழ்யினல் தின்கள், சநோமினிவு ற்ண்புகள் போன்யற்றப் சற்று 

ெபகத்துைன் ல் சோறுத்தப்ோட்றை அறையறத ெபக யர்ச்ெி ன்று கூோம். 
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* ெபக யர்ச்ெி ன்து ெபகத் சதோைர்புகில் பதிர்ச்ெி சறுதல் ன்தோகும் ஹர்ோக் ன்யரின் 

கபேத்தோகும். 

* ெபக யர்ச்ெி, ெபக இனல்ிற அறைதல் ஆகினயற்ின் இறுதி இக்கு ெபக பதிர்ச்ெினிற 

சறுதோகும். 

* குமந்றதகின் ட்பு ெோதி, நதம், சோபேோதோப பயறுோடுகளுக்கு அப்ோற்ட்ைது. இந்த ட்புக்கு 

ஆண், சண் ன் இப்ோகுோடு துநில்ற. 

* குமந்றதகின் ட்பு திர்ோபோநலும் நற்றும் தன்ிச்றெனோகவும் ற்டுகிது. ெந யனது, உனபம், 

றை, ஆர்வும் நற்றும் தின்கின் அடிப்றைனில் ட்பு ற்டுகிது. 

* சோதுயோக குமந்றதகள் உைோலும் உள்த்தோலும் அதிக சகிழ்வுத் தன்றநபறையர்கள். 

இயர்கள் புதின நிதர்கள், புதின இைங்கள், யிங்குகள் போன்யற்ற கண்டு அச்ெநறைகின்ர். 

* ெந யனதுள் குமந்றதகற யமகி ட்பு சகோள் ள்ிக்கூைம் அதிக யோய்ப்புக்கற அிக்கிது. 

* ெந யனது நற்றும் ெந ிறகில் உள்  குமந்றதகள் என்றுட்டு உபேயோக்கும் குழுயிற 

எப்ோர் குழு ன்று கூறுகிபோம். 

* எப்ோர் குழுக்கள் திர்ோபோ யிதநோகவும், சுதந்திபநோகவும் ற்டுகிது. இக்குழுக்கள் 

சபேம்ோலும் யிறனோட்றை றநனநோக றயத்து உபேயோகிது. 

* ள்ிக்குள் தறமபம் குமந்றதகற பதல் தன் அன்றபம் ஆதபறயபம் கோட்டி 

ற்றுக்சகோள்ளும் குழு எப்ோர்க் குழுயோகும். 

* அன்பு, அபயறணப்பு, நகிழ்ச்ெி போன் நதிற்கு இன்ம் தபேம் நசயழுச்ெிகளும், ெிம், அச்ெம், 

சோோறந போன் நதிற்குத் துன்ம் தபேம் நசயழுச்ெிகளும் அபயோடு இபேந்தோல் 

நசயழுச்ெி ெநிறனறைபம். 

* ெிம் ன்றத குட் இஃப் ன் அியினிஞர் 1.திக்கற் ெிம் - இச்ெிம் சகோண்ை 

ெிறுயர்கள் தங்கள் ெித்றத னோரிைம் அல்து தன்நீது செலுத்துயது ன்று சதரினோநல் கோல்கற 

தறபனில் உறதத்தும் பச்றெ அைக்கிக் சகோண்டும் அல்து யரீிட்டு அிபம் 

சயிப்டுத்துகின்ர். 

2. இனங்க அல்து பெ நறுக்கும் ெிம் - சகோடுத்த பயறறன செய்ன நோட்பைன் ன்று திர்த்துப் 

பசுயது இனங்க நறுக்கும் ெிநோகும். ண்னுைன் ெிம் சகோண்ைக் குமந்றத, இிபநல் 

உன்னுைன் பெ நோட்பைன் ன்று செோல்ிச் செல்யது பெ நறுக்கும் ெிநோகும். 

3. மி யோங்கும் ெிம் - ெிறுயர்கள் ெி பபங்கில் தங்களுறைனச் ெித்திற்கு 

கோபணநோயர்கற அடித்து துன்புறுத்திபம், கடித்தும் அல்து யோய்க்கு யந்தடி கடும் 

செோற்கறப் பெி மியோங்குகின்ர். மியோங்கும் ெி ெி பபங்கில் சபேம் ோதிப்ற 

ற்டுத்தும்  யறகப்டுத்திபள்ோர். 
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* தற்ம் ன்து தீங்கு யபேம் ன்று அஞ்ெி டுங்கும் எபேயித நசயழுச்ெினோகும். ிபோல் 

நோற்ப்டும்சோழுதும், அச்ெம் பட்ைப்டும்சோழுதும் அல்து இறைபெறு செய்பம்சோழுதும் 

தநறைகின்ர். 

* அறத்து யனதிபேம் தங்கள் சநோத்த ெிங்கில் உைல் ோதுகோப்ிற்கோக 20 ெதயதீம், அதிகோபம் 

செலுத்துயர்கள் நீது 20 ெதயதீம், ெபக உயில் ற்டும் ிபச்ெறகள் நீது 30 ெதயதீம்  

த்தோம 70 ெதயதீ ெித்றதப் ிர் நீது உைடினோகச் செலுத்துகின்ர். 

* இபக்கம் ெபக உறய யப்டுத்தும் எபே அரின நசயழுச்ெி ஆகும். 

* றகச்சுறய உணர்வு நித யோழ்க்றகனின் நிகப்சரின செோத்தோகும். 

* இன்ம் தபேம் அன்பு, ரிவு, ோெம் நற்றும் நகிழ்ச்ெி போன் நசயழுச்ெிகற யர்த்துக் 

சகோண்டும், துன்ம் தபேம் அச்ெம், ெிம், தட்ைம், சோோறந போன் * நசயழுச்ெிகறக் 

குறத்துக் சகோண்டும், நற்யர்களுைன் இணக்கநோக யோழும் இனல்புறைனயறப நசயழுச்ெி 
பதிர்ச்ெி சற்யர் ோம். 

நகிழ்ச்ெினற்றும், ெிபற்றும், அச்ெபற்றும், அறநதினற்றும் சயறுப்றைந்தும் அல்து 

மியோங்கும் உணர்வுைன் நற்யர்கோல் சயறுத்து எதுக்கத்தக்க யிதத்தில் ைந்து சகோள்யற 

நசயழுச்ெி பதிர்ச்ெினற்யன் ோம். 

ஒழுக்க வளர்ச்சி 

* கல்யினின் பக்கின போக்கங்கில் என்று நோணயர்கிறைபன ல்சோழுக்க யர்ச்ெிக்கோ 

யோய்ப்புக்கற அித்தோகும். 

* தண்ணியிறக் கோட்டிலும் ல்சோழுக்கபந இண்றன பக்கின பதறய ன்தில் சபேநவு 

உண்றந உள்து. 

* ெரி, தயறு ன்று ிரித்திபம் திறப் சற்று (எழுக்க உணர்றயப் சற்று), தக்சக எழுக்கக் 

பகோட்ோட்றை அறநத்துக் சகோள்யறதபன எழுக்க யர்ச்ெி குிப்ிடுகிது. 

* குமந்றதகது எழுக்க யர்ச்ெி திப்ட்டு ிகழ்யதில்ற. குமந்றதகின் எழுக்கம்  

ிறகில் யர்ச்ெிபறுகிது. அதன் அிவு யர்ச்ெி, நசயழுச்ெிகது யர்ச்ெி, ெபகப் 

ண்புகளுது யர்ச்ெி ஆகினயற்றுைன் இறணந்பத ிகழ்யதோகும். 

* எழுக்கக் கல்யி ப்டுயது ல்பயறு அப்ற்றுகற யர்த்துக்சகோள் குமந்றதகளுக்கு 

உதவுயதலும் இயற்ற யலுநிக்க ஆக்கிறனில் அறநந்த தற்கபேத்தின் அடிப்றைனில் னிற்ெி 
அித்தலும் ஆகும். 

* எழுக்க யர்ச்ெினில் ோன்கு ிறகற உயினோர்கள் குிப்ிடுகின்ர். அறய 1. ட்ைி 
ிற (Prudential Stage) இந்ிறனில் நகிழ்ச்ெி, துன்ம் ப்டும் இபே இக்குகோல் குமந்றதனின் 

ைத்றத கட்டுப்டுத்தப்டுகிது. 
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2.ஆதிக்க ிற அல்து ஆப்டு ிற(Authoritarian Stage) குமந்றத தன்றயிை பத்பதோபோ 

சற்போர்கள், ஆெிரினர்கள் போன் தம் நீது ஆதிக்கம் செலுத்துபயோரின் செோற்டி ைக்கத் 

சதோைங்குகிது. 

3. ெபக ிற (Social Stage) -  ெபகப் மக்க யமக்கங்கோல் குமந்றதனின் ைத்றத 

ோதிக்கப்டுகிது. ெபக ற்புள் ைத்றதறனபன குமந்றத பநற்சகோள்ளும். ம்நில் பேறைன 

எழுக்க யர்ச்ெி இந்ிறனிபபன பதங்கி ிற்கும். 

4. உனரின ிறனோ தித்த ிற (Personal Stage)  

* ினோபஜ குிப்ிடுயது போன் எழுக்க யர்ச்ெிக்கும், பதிர்ச்ெி சறுதலுக்கும் சதோைர்பு உண்டு 

ன்று பகோல்ர்க் கபேதுகிோர். 

* எழுக்கம் ன்து  அப்ற்றுக்கறபம் ற்ண்புகறபம் உள்ைக்கின தோனுணர்ச்ெிபைன் 

இறணந்து செனல்டுதப ஆகும். 

* றம ின நோணயர்களுக்கு ணம், சோபேள் ஆகினயற்றக் சகோடுத்து உதவும் ண்பு தர்நம் 

ோம். 

* ிபேக்கு உதயி செய்பம் நப்ோங்கிற தர்நெிந்தற ன்று குிப்ிைோம். 

* இட்ெினம் ந்து ஆண்டுகளுக்கு பநோதோக இபேப்ின் அது யோழ்யின் இட்ெினநோகியிடும். 

* எழுங்கு ப்டுயது தன்றத் தோப கட்டுப்டுத்திக் சகோள்யதன் யிறயோக ழும் 

ன்ைத்றதனோகும். 

* எழுக்க யர்ச்ெிபம்(Moral Development) எழுங்கு ிறபம் (Level 0f Discipline) என்றுைன் என்று 

இறணந்தறய. 

* எழுங்கு ப்டுயது தன்றத்தோப கட்டுப்டுத்திக் சகோள்யதன் யிறயோக ழும் 

ன்ைத்றத ஆகும். 

 

நுண்ணைிவு 

*  தண்ணிவுச் பெோதறகின் தந்றத க் கூப்டும் ஆல்ிபட் ிப ன்யர் புரிந்து 

சகோள்ல், புதுறந புறதல், சதோைங்கின செனறத் சதோைர்ந்து படித்தல், தது ைத்றதனில் 

உள் குறோடுகறத் தோப உணர்தல் போன் கூறுகள் ிண்ணியினுள் அைங்கிபள் 

ன்ோர். 

*  போக்த்பதோடு செனல்டுதல், குத்தரிபயோடு ெிந்தித்தல், திறநனோகச் சூழ்ிறறனச் 

ெநோித்தல் போன்றய அைங்கின !பே கூட்டுச் செனோற்ப தண்ணிவு ன்று சயக்ஸ்ர் 

கூறுகிோர். 

*  தோர்ன்றைக் ன்யர் கூற்ின் டி தண்ணிவு பன்று யறகப்டுகிது. 
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*  1.ெபக தண்ணிவு: ிறபத் தன்ோல் ஈர்க்கும் தின் சகோண்டு ெபகத்துைன் இறணந்து யோழ்தல் 

ெபக தண்ணிவு ப்டும். 

*  2.கபேத்தினல் தண்ணிவு: ல்பயறு குினடீுகள், செோற்கள் யறபைம், ண்கள் 

ஆகினற்றுக்கிறைபனனோ சதோைர்ிற அிந்து ிபச்ெறக்குத் தீர்வு கோணுதல் கபேத்தினல் 

தண்ணிவு ப்டுகிது. 

*  3.சோினினல் ெோர்ந்த தண்ணிவு: ல்பயறு இனந்திபங்கற யடியறநத்துத் திறநனோகக் 

றகனோளும் திறப் சற்றுத் திகழ்யபத சோினினல் ெோர்ந்த தண்ணிவு ப்டுகிது. 

*  தண்ணிவு ன்து புரிந்துசகோள்ளும் ஆற்ல், ெிக்கறத் தீர்க்கும் ஆற்ல், சதோைர்பு கோணும் 

ஆற்ல், சூழ்ிறப் சோபேத்தப்ை, கபேத்தினல் ெிந்தறத் தின் போன் ஆற்ல்கள் அல்து 

தின்கின் சதோகுப்ோகும். 

நுண்ணைிவு மகாட்பாடுகள்: 

*  பன்று யறக தண்ணிவுக் பகோட்ோடுகள் கூப்ட்டுள். அறய எற்றக் கோபணி, இபட்றைக் 

கோபணி, குழுக்கோபணி  பயறகப்டும். 

*  எற்றக் கோபணிக் பகோட்ோடு: இக்பகோட்ோடு தண்ணிவு ற்ின படினபசுக் சகோள்றக 

ப்டுகிது. தண்ணிவு எபே சோதுத் திோகும். எபேயரின்  யறகனோ தின்கற 

இனக்கக்கூடின யல்றந யோய்ந்த எபே தின் உண்டு வும் அதுபய அயபது தண்ணியோகும்  

இக்பகோட்ோடு குிப்ிடுகிது. 

*  ஸ்ினர்சநன் இபட்றைக் கோபணிக் பகோட்ோட்றைக் சகோண்டு யந்துள்ோர். 

*  ஸ்ினர்சநன் கபேத்தின்டி தண்ணிவு இபே கோபணிகோல் ஆது. தண்ணிவு = 

சோதுக்கோபோணி() + ெிப்புக் கோபணி() உதோபணநோக நின்ெக்தி எபே சோதுக்கோபணினோகும். 

*  தோர்ண்றைக்கின் ல்கோபணிக் சகோள்றக: இக்பகோட்ோட்டின்டி தண்ணியோது ல்ோனிபக் 

கணக்கோ ெிறு ெிறு ஆற்ல்கற உள்ைக்கினது. இக்பகோட்ோட்டின்டி தண்ணிவு ன்து எபப 

கோபணினோல் ஆது அல். 

*  தோர்ண்றைக்கின் தண்ணிவுச் பெோதற ோன்கு குதிகறக் சகோண்ைது. அறய 

1.யோக்கினத்றதப் பூர்த்தி செய்தல் 2. ண் கணக்குகள் சதோைர்ோ ஆபோய்ந்திதல் 3. 

செோற்கஞ்ெினம் 4. கட்ைறகற ிறபயற்றுதல் ஆகின. 

*  தர்ஸ்ைின் கபேத்துப்டி தண்ணிவு ழு யறகனோ அடிப்றை நத்தின்கோல் ஆதோகும். 

செல்ோற்ல், செோல்பயகத் தின், ண்ணோற்ல், இை ஆற்ல், ிி்றயோற்ல், புன்கோட்ெி 
பயகம், கோபணி கோரினத் சதோைர்பு அிதல் ஆகின ழு தித்தன்றந சகோண்ைது எவ்சயோன்றும் 

தண்ணியின் சயழ்பயறு தின்கற அப்றய. 

*  ெநீயத்தில் கோர்ைர் தண்ணியின்  யறகப்ோடுகற யிக்கி ன்றந தண்ணிவு ன் 

கபேத்றத சயினிட்டுள்ோர். தண்ணிவு ன் கபேத்றத சயினிட்டுள்ோர். 

தண்ணிவுநிக்பகோரின் செனல்ோடுகற ஆய்வு செய்து த்து யறக தண்ணிவுகள் உள் க் 

குிப்ிட்டுள்ோர். 



 

www.Padasalai.Net 

*  சநோமித்தின், கணித்தின், இறெத்தின், சதோடு உணர் தின், ிபபோடு சதோைர்பு சகோள்ளுதல் 

தின், தன்ற அிதல், இனற்றகறன அிதல், ஆன்நீக அிவு போன் த்து தின்கில் 

என்ிபோ அல்து ெியற்ிபோ எபேயபேறைன தண்ணிவு அதிக அவு இபேக்கோம். 

நுண்ணைிவு மசாைதைகள் 

*  தண்ணிவு ன்து சதோைர்ந்து யர்ச்ெினறைபம் எர் ஆற்ல்  ிப கபேதிோர். 

*  தண்ணியின் உண்றந இனல்புகற எபவு அிந்து அறத அப் சயற்ி கண்ையர் ஆல்ிபட் 

ிப ன்னும் ிசபஞ்சு அிஞபோயோர். 

*  சயக்ஸ்ர் பெோதறறன 7 பதல் 16 யனது யறபனிோ நோணயர்களுக்குப் னன்டுத்தி 
அயர்கின் தண்ணிறய அயிை இனலும். 

*  சயக்ஸ்ரின் தண்ணிவு பெோதறகில் இபண்டு யறகச் பெோதறத் சதோகுதிகள் 

அைங்கிபள். அறய செோற்பெோதற, செனற்பெோதற. 

*  செோற்பெோதறகில்  உபேப்டிகள் அல்து புதிர்கள் சகோடுக்கப்ட்டிபேக்கும். இயற்றப் 

டித்துப் புரிந்து சகோண்டு யிறைனிக்கபயோ அல்து புதிறபத் தீர்க்கபயோ பயண்டும். இத்தறகன 

பெோதறகள் பப்ர் சன்ெில் பெோதறகள் ன்று அறமக்கப்டுகின். இயற்ி ங்கு ச 

சநோமினிவு பதறய. 

*  ம் ோட்டில் ோட்டினோ ன்யர் உபேயோக்கின செனற்பெோதற அடுக்கு நிகப் ிபநோக உள்து. 

இதில் யடியப்றக, ெிக்கற பெோதற, கட்றைக் பகோச் பெோதற அசக்ெோண்ைரின் 

கர்த்திச் செல்ல் பெோதற, ைிபப்புச் பெோதற ஆகினறய உள்ைங்கிபள். 

நுண்ணைிவு ஈவு 

*  தண்ணியின் அறய உயினல் யல்லுர்கள் தண்ணிவு ஈவு ன்னும் எர் அறயனிோல் 

குிப்ிடுகின்ர்.  

*  சைர்நன் ன்யர்தோன் பதன் பதில் தண்ணிவு ஈவு ன்னும் செோல்ற 

அிபகப்டுத்திோர். 

*  எபேயபேறைன நயனதுைன் அயது கோ யனதிற எப்பு போக்க தண்ணிவுத் தின் 

அறயக் குிப்ிடுயர். நயனறத கோ யனதோல் யகுத்து 100 ஆல் சபேக்கிோல் கிறைக்கும் 

ண்பண தண்ணிவு ஈவு ப்டும்.  

*  தண்ணிவு ஈவு (IQ) = நயனது(நோதங்கில்) (MA) 

                                          ---------------------------------------------------X 100 

                      கோ யனது (நோதங்கில் (CA)  

*  100 ஆல் சபேக்குயது ஈவு ின்நோக இல்ோநல் பழு ண்ணோக இபேப்தற்கோகத்தோன்.  

*  நயனது ன்து பெோதிக்கப்டுயரின் தண்ணிவு பதிர்ச்ெிறனக் குிக்கும் அயோகும். 



 

www.Padasalai.Net 

*  தண்ணிவு யர்ச்ெி 16 யனது யறப ீடிக்கும். பய தண்ணிவு ஈவு கணக்கிடும்போது 

பெோதிக்கப்டுபயோர் 16 யனதிற்குக் குறயோக இபேத்தல் பயண்டும். *  தண்ணிவு அதிகநோக 

சற்றுள் குமந்றதகள் ள்ிப் டிப்ிலும் பன்ணினில் இபேப்ர். 

ஆக்கத்ைிைன் 

*  ஆக்கத்தின் ப்டுயது ஆக்கச் ெிந்தறபைன் சதோைர்புறைனது. 

*  புதுறநனோ நற்றும் தித்தன்றநபள்யற்றப் றைக்கும் அல்து உபேயோக்கும் திற 

ஆக்கத்தின் ன்று கூோம். 

*  கிபகோம் யோிஸ் கபேத்துப்ட் ஆக்கச்ெிந்தறனில் 1. ஆனத்த ிற 2. உள் யர்ச்ெி, 3. யிக்கம் 

பதோன்ல் அல்து உள்சோி பதோன்றுதல் 4. ெரி ோர்த்தல் ன் ோன்கு டிகள் உள். 

*  ைோபன்ஸ் ன்யர் ஆக்கத்திின் ந்து ண்புகோக 1. தன்ினல்பு, 2. சகிழ்ச்ெி 
3.நோற்றுத்தன்றந 4.கபேத்துபயகம் 5.பற்ிலும் புதுறந ஆகினயற்றக் குிப்ிடுகிோர். 

*  தண்ணிவுக்கு குயி ெிந்தறபம், ஆக்கத்தினுக்கு யிரி ெிந்தறபம் அடிப்றைனோக 

யிங்குகின். 

*  ிந்த குமந்றத ெி நணி பபத்திபபன தன்றச் சுற்ி உள்யர்கின் பகங்கறபம், 

தோனின் குபறபம் அிந்து சகோள்கிது எரிபே யோபத்திபபன ிங்கள், யடியங்கல், குபல் 

பயறுோடுகற அிந்து சகோள்கின்ர். 

*  ஆறு நோதத்திிபேந்து 18 நோதத்தில் குமந்றதகள் தங்கறச் சுற்ி ைப்றயகற அிந்து அது 

சதோைர்ோக ைக்க பனற்ெிக்கின்ர். 

*  குமந்றதக்குக் கற்ல் ன்து அது செல்லும் ல்ோ இைங்கிலும் அதற்குக் கிறைக்கும் 

அனுயங்கள் பம் ற்டுகிது. 

 

 


