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குறந்தை மம்பாடு ற்றும் கற்பித்ைல் முதமகள் - ைாள் – II 

னநயம் 

*  உரலியமிஞர்கள் பார்வலில் னநயம் என்பது னவலழுச்சி, முதிர்ச்சி, வபாருத்தப்பாடு 

ற்றும் நன நிவமவு எனப்படுகிமது. 

*  னநயம் என்பது லாழ்க்வக நிவயவக் குமிக்கும் ருலரின் ஆளுவின் நிவமலான 

இவசலான வசற்பாட்வைக் குமிக்கும். 

*  நைத்வதப் பிமழ்ச்சிகள்(Behaviour disorder) இன்மி பிமராடு இவைந்துரபாகும் தன்னிைக்கர 

னநயம் எனப்படுகிமது. 

*  னவலழுச்சி லரர்ச்சிின் இறுதி எல்வய னவலழுச்சி முதிர்ச்சி ஆகும். 

*  னவலழுச்சி முதிர்ச்சி, சநிவயமைன் சூழ்நிவயில் வபாருத்தப்பாட்டுைன் பிமராடு 

னநிவமவுைன் இவைந்து தானும் பிமரும் கிழ்ச்சிவமம் லிதத்தில் ருலர் வசல்படும் 

நிவயர னநயம் எனப்படுகிமது. 

*  அன்பும் பரிவும் வகாண்ை ஆசிரிர், கிழ்ச்சிான கற்ல் சூறல் எண்ைங்கவர பகிர்ந்து வகாள்ர 

நண்பர்கள், கருத்து சுதந்திம், ய்வு, நல்ய உைவு, உைர்வு ரீதிாக னநிவமவு அவைதல் 

ரபான்மவல ாைலர்கரிைம் உைர்வு சநிவயவத் ரதாற்றுலிக்கும் காைிகராகும். 

*  உற்சாகான னநிவய, நல்ய உமக்கம், உைலில் திருப்தி ஆகி மூன்றும் னநயத்தின் 

வலரிப்பவைான அமிகுமிகராகும். 

*  புதி சூறலுைன் த்துப்ரபாகும் உமரல இைக்கம் எனப்படும்.  

*  புதி சூறயில் காைப்படும் எதிர்ப்பார்புகவர ஏற்றுக்வகாள்ளுதல், அலற்வம நிவமரலற்றுதல், 

வதாைர்ந்து கவைபிடித்தல் ரபான்மவல இைக்கான நைத்வதக்கு அடிப்பவைகராகும். 

*  ருலர் தனது குைநயன்கவரமம், நைத்வதகவரமம் ஏற்றுக்வகாண்ைது ரபாயரல, 

ற்மலர்களும் ஏற்றுக்வகாள்ளுதல்(acceptance of others) சமூக இைக்கம் எனப்படும். 

*  ருலர் தனது வசாந்த குைநயன்கரராடு ஆர்லம், ஆற்மல், னவலழுச்சி, னப்பான்வ 

ரபான்மலற்ரமாடு த்துப்ரபாலது தன்னிைக்கம்(Personal Adjustment) எனப்படும். 

*  பள்ரிச் வசல்கரில் முழுலதுாக ஈடுபட்டு பள்ரிக் குமிக்ரகாள்கவர அவைலதற்குரி 

வசல்கவர ாைலன் வலரிப்படுலத்துலது பள்ரி இைக்கம் எனப்படும். 

னவலழுச்சிகளும் உடல்நயமும் 

*  னநயமும், உைல் நயமும் ன்ரமாவைான்று இவைந்தவல. உைல்நயப் பிச்சவனகள் 

ருலரிைம் னச்ரசார்வு, கிழ்ச்சிின்வ, எரிச்சல், ரகாபம் ரபான்மவல னக்குவமபாடுகவர 

ஏற்படுத்துகிமது. 
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*  ன அதிர்ச்சி, உைம்பில் லிர்வலாக, இதத் துடிப்வப அதிகரிப்பதாக பசிின்வாக, 

லிற்றுலயிாக வலரிப்படுகிமது. 

*  னநயப் பிச்சவனகள் காைாக பல்ரலறு உைல் நயப் பிச்சவனகள் ரதான்றுகின்மன. 

அதிகான ன அதிர்ச்சி ீண்டும் ீண்டும் எழுலதால் குைற்புண், உர் இத்த அழுத்தம், ஆஸ்துா 

ரபான்ம ரநாய்கள் ஏற்படுகின்மன. 

*  பம், பதற்மம், தாழ்வு னப்பான்வ, அரவு கைந்த துக்கம் காைாக ஏற்படும் ன ாறுபாடுகள் 

ஆஸ்துாவல ஏற்படுத்துலதில் முக்கிப் பங்கு லகிக்கிமது. 

*  ஆழ்ந்த உைர்ச்சிவ வலரிக்காட்ைால் னதில் அைக்கி வலப்பதால் குைற்புண் ஏற்படுகிமது. 

*  ன அழுத்தம், ன உவரச்சல், பம் அதிகரலில் ரதான்றும்ரபாது உைல் லயி 
ரதான்றுகிமது.(எ.கா.தவயலயி) 

*  னதில் ஏற்படும் அழுத்தங்களும், பவகவ உைர்வும், குற்மஉைர்வுகளும், அதிக இத்த 

அழுத்தத்வத ஏற்படுத்துகின்மது. 

*  பல்ரலறு நாரில்யா சுப்பிகள் தூண்ைப்படுலதால் சுக்கும் அதிகான ஹார்ரான்கரால் 

நீரிறிவு ரநாய் ஏற்படுகின்மது. 

*  னதில் வமத்து வலக்கப்பட்டு தீலிான னஉைர்வுகரின் காைாக லயிிகுந்த 

ாதலிைாய் ஏற்படும் அல்யது சரில லால் நீண்ைகாயம் தள்ரிப்ரபாகும். 

*  எரிக்சனின் கருத்துப்படி ருலரின் ஆளுவ லரர்ச்சிில் உள்ர நிவயகரின் எண்ைிக்வக எட்டு. 

*  தன்னுவை நிவம குவமகவர முழுவ தழுலி அடகுமுவமில் உண்வான ரநாக்கில் 

திப்படீு வசய்து வகாள்லவதர தன்வனமிதல் என்கிரமாம். 

உடல் லரர்ச்சி 

*  உைல் லரர்ச்சி என்பது பய காயக்கட்ைங்கவர உள்ரைக்கிது. 

*  உைல் லரர்ச்சி உிரில் நிதிக்கு உட்பட்ைதாகும். பிமப்பு முதல் இண்டு லது லவ உைல் 

லரர்ச்சி லிவலாக நவைவபறுகிமது. அதன் பின்னர் உைல் லரர்ச்சி குப் பருலத்வத ரநாக்கி 
வதுலாக நவைவபறுகிமது. 

*  நம்பு ண்ைய லரர்ச்சி: பிமப்பிற்கு முன்னரும் பிமந்த பின்னர் மூன்று அல்யது நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு ிக லிவலாக நவைவபறுகிமது. இதன் பின்னர் நம்பு ண்ைய லரர்ச்சி வதுலாக 

நவைவபறுகிமது. 

*  மூவர லரர்ச்சி பிமப்பு முதல் நான்கு லதுலவ லிவலாகவும் அதன் பின்னர் எட்டு லதுலவ 

ிதாகவும், பின்னர் பதினாறு லதுலவ ிதாகவும் முன்ரனற்மவைந்து முழுவவைகிமது. 

*  பிமக்கும்வபாழுது குறந்வதின் மூவரின் நிவம 35 கிாம் ஆக உள்ரது. பருலவைந்த பின்னர் 

மூவரின் அரவு 1260 கிாம் முதல் 1400 கிாம் லவ உள்ரது. 
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*  பிமக்கும்வபாழுது கால் ைங்காகவும், ன்பதாலது ாதம் அவ ைங்காகவும், இண்ைாலது 

லதின் முடிலில் முக்கால் ைங்காகவும், நான்காலது லதில் ஐந்தில் நான்கு ைங்காகவும், 

ஆமாலது லதில் 90 லிழுக்காைாகவும் மூவரின் லரர்ச்சி உள்ரது. 

*  மூவரின் லரர்ச்சி உையின் எவைமைன் ப்பிட்டுப் பார்க்கும்வபாழுது, பிமக்கும்வபாழுது அது 

1/18 ஆகவும், பதிவனந்தாலது லதில் 1/30 ஆகவும், பருலவைமம் வபாழுது 1/40 ஆகவும் உள்ரது. 

*  குறந்வதின் உம் பிமக்கும்வபாழுது சுார் 52 வசன்டிீட்ைாகவும், ஐந்தாலது லதில் 106 வச.ீ 

ஆகவும், ன்பதாலது லதில் 131 வச.ீ ஆகவும், 13 லதில் 151 வச.ீ ஆகவும் உள்ரது. ஆம்ப 

நிவயில் உலரர்ச்சி லிவலாகவும் பின்னர் வதுலாகவும் உள்ரது. 

*  வபண் குறந்வதகரின் உ லரர்ச்சி: ஆண் குறந்வதகவரலிை சற்றுக் குவமலாக உள்ரது. 

குறந்வதகரின் உ லரர்ச்சிில் தனிாள் ரலறுபாடு அதிகாகவுள்ரது. *  சிய குறந்வதகள் 

உாகவும் சிய குறந்வதகள் குள்ராகவும் உள்ரனர். ஆறு அல்யது ஏழு லதில் உாக 

உள்ர குறந்வத 15 அல்யது 16 லதில் உாக உள்ரனர். 

*  பிள்வரப் பருலர கற்மலுக்கு ஏற்ம பருலம். உைல் லரர்ச்சி என்பது உையின் வபருக்கத்வத 

ட்டுர குமிப்பதல்ய. அதன் வசல்திமவனமம் குமிக்கிமது. 

*  உைல் உறுப்புகரின் லரர்ச்சிமைன் கூைரல புயனிக்க லரர்ச்சிமம் நவைவபறுகிமது. குறலிப் 

பபுலத்திரய ரகட்கும் திமன் முழு லரர்ச்சி நிவயவ எட்டுகிமது. 

உடற் பண்புகள்:  

5 முைல் 8 லது லத 

*  ஏமத்தாற 100 வச.ீ உம்(லருை சாாசரி உ லரர்ச்சி 5 வசீ முதல் 7.5 வசீ லவ). 

*  வசல்பாடுகள் அவனத்தும் உைல் சார்ந்ததாக இருக்கும். 

*  கால்கள் லிவலாக லரர்ச்சி அவைகின்மன. 

*  ஆண்கவர லிைப் வபண்கள் லிவலில் பருலவைகின்மனர். 

*  தவசகரின் இக்கம் லிவலாகவும் ஆற்மல் ிக்கதாகவும் இருக்கும். 

*  மூக்கு ற்றும் வதாண்வைக் ரகாராறுகள் அடிக்கடி ஏற்படுலதுண்டு. 

*  உம் ற்றும் எவை லரர்ச்சி லதீம் 5 முதல் 11 லது லவ வதுலாகவும் நிதானாகவும் 

நவைவபறுகிமது. 

*  லிறு புவைக்க உைலருந்த லிரும்புகின்மனர். 

*  கருத்துக்கள் வதரிலற்மதாகவும், ழுங்கற்மதாகவும் இருக்கும். 

*  குரிப்பதற்கு றுப்பர். 
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*  வசல் ரலகத்தில் படிப்படிான முன்ரனற்ம காைப்படும். இது நிதானத்வதமம் 

துல்யித்வதமம் ரநாக்கி லரரும். 

*  உைல் நயம் முன்ரனற்மவைமம். 

9 முைல் 11 லது லத 

*  இது முழுக்க முழுக்க வசல்திமன் ிக்க லதாகும். 

*  வபாதுலாகத் திைாகவும் ஆராக்கிாகவும் உள்ர லதாகும். 

*  தின் பண்ைங்கள் ீது அதிக லிருப்பம் காட்டுலர். 

*  ஆண்கள் லாயிப லதின் பாதி எவைிவனப் வபற்மலர்கராக இருப்பர். 

*  வபண்கரின் உைல் திமன்கள் 11 லது லவ வதுலாகவும், திைாகவும் முன்ரனற்மவைமம். 

அதன் பின்னர் திமவகள் நிி்வயப்படும். 

*  ஆண்கவரப் ரபாய வபண்கள் உைல் லயிவகவரமம், ஆராக்கித்வதமம் அவை 

முடிலதில்வய. 

*  உைல் லயிவ 11 லது முதல் 13 லது லவ வபண்களுக்கு தற்காயிகாக நிறுத்தி 
வலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  ரபாட்டி லிவராட்டுக்கரில் அதிக ஆர்லம் காட்டுகின்மனர். 

*  உைற் வசல்பாடுகளுக்குப் பின்னர் எரிதில் ரசார்லவைகின்மனர். 

*  வககரின் சிறு தவசகள் நல்ய லரர்ச்சிவப் வபறுகிமது. 

*  லது அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிதானத்தின் ரலகம் அதிகரிக்கிமது. அது துல்யிாக 

முன்ரனற்மவைகிமது. 

*  11 லது லவ வபண்கரின் உம் ற்றும் எவைின் லரர்ச்சி ரநர்த்திாக உள்ரது. ஆண்கரின் 

லரச்சி வபண்கவர லிை நன்மாகவும் உள்ரது. 

உடல் மைதலகள்: 5 முைல் 8 லது லத 

*  10 முதல் 12 ைி லவ நல்லுமக்கம், பற்கரின் பாதுகாப்பிற்குத் ரதவல. அடிக்கடி ய்வு, 

வபாழுரபாக்கு அம்சங்கள், டிாடி லிவராடுதல் அலசிாகிமது. உைலருந்தப் பறக்குதல், 

வபாருள்கவரக் வகாரக் கற்றுக் வகாடுத்தல், லிவராை ரபாதுான இைம், ஆவைகவரத் 

தூய்வாக வலத்துக் வகாள்ளுதல் ரபான்மலற்வமக் கற்றுத் தருலது ிக அலசிாகிமது. 

*  தட்ைம்வ, வபான்னுக்குலஙீ்கி, கக்குலான், இரம் பிள்வரலாதம், மூச்சுக் ரகாராறுகள் ரபான்ம 

ரநாய்கரியிருந்து குறந்வதகவரக் காப்பாற்ம உதவுது அலசிம். 

9 முைல் 11 லது லத 
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*  குறந்வதகரின் உைல் இக்கங்கவரச் வசம்வப்படுத்த ஆைல், பாைல் உைற்பிற்சி, ராகா 

ரபான்மலற்மில் ஈடுபைச் வசய்தல். 

*  சுாக உைல் சுத்தம் ற்றும் சுகாதாப் பாரிப்புக்கவர ரற்வகாள்ர உதவுதல். 

*  குறந்வதகள் தங்கள் உைல் இக்கங்கவர லரர்த்துக் வகாள்ரவும், கட்டுப்படுத்தி 
வசம்வப்படுத்தவும் ற்றும் சிமப்பாக வலரிிைவும் அதிக லாய்ப்புக்கவரமம், லசதிகவரமம் 

அரிக்க ரலண்டும். 

கலனம்: 

*  கலனம் என்பது ரு தனிப்பட்ை ன லன்வ ஆகும். ரலும் இது கலனிப்ரபாரின் உள்ரத்தின் 

வசல், ரு லவக அனுபலம் என்றும் கூமயாம். 

*  ரு வபாருவரரா, வசவயரா வதரிலாக அமிச் வசய்ப்படும் முற்சிர கலனித்தல் 

என்று க்டூகல் லவவம வசய்கிமார். 

*  அமிதல் வசல்பாட்டில் கலனித்தல் என்பது முதல் படிநிவயாகும். இது ரு அமிவு சார்ந்த 

வசல் ட்டுல்ய, னவலழுச்சி, முற்சி ரபான்ம பய கூறுகவர உள்ரைக்கிமள்ரது. 

*  தவயவத்திருப்புதல், பார்வலவக் குலித்தல், வசலிடுத்தல் ரபான்ம உைல் இக்கங்களும் 

கலனித்தல் இைம் வபறுகின்மன. புயன்காட்சி, உற்று ரநாக்கல் ரபான்ம வசல்களுக்கும் கலனர 

அடிப்பவைாக அவகிமது. 

*  வதாைர்பற்ம யிகவர லிை வதாைர்புள்ர யிகவரக் வகாண்ை ர் இவச நம் கலனத்வத எரிதில் 

கலருகிமது. முழுவான லிங்கள், லண்ைம் தீட்ைப்பட்ை லிங்கள் ாைலர்கள் 

கலனத்வத கலரும். 

*  வஹப் என்பலர் கலனித்தவய வபருமூவரின் வசயாகக் கருதுகிமார். 

*  கலனித்தயின் உரலில் அடிப்பவை பற்மி ரகாட்பாடுகரில் 1. ரதர்வு வசய்தல் ரகாட்பாடு 2. 

வஹப் ரகாட்பாடு, 3. பிாட்வபண் ரகாட்பாடு ஆகிவல குரிப்பிைத்தக்கவல. 

*  ர பார்வலில் ிகக் குறுகி ரநத்தில், எத்தவனப் வபாருட்கவர அல்யது தூண்ைல்கவர 

ருலன் உைர்ந்து அமிகிமான் என்பரத அலனது கலன லசீ்சு(Span of Attention) லவறுக்கப்படுகிமது. 

நிதனவு:  

*  நம் புயன்கள் கற்று அஅனுபலித்த லிலங்கவர னதில் இருத்திக் வகாண்டு நக்குத் 

ரதவலப்படும்ரபாது எடுத்துத்தருகிமது. 

*  னதில் ரசித்து வலத்துரஅர லிலங்கவர நிவனவு என்று கூறுகிரமாம். வபாருளுைர்ந்து 

கற்மல் நீண்ை நிவனலில் நிற்கும்.  

*  வதுலாக நிதானாக அலசின்மிக் கற்பது நிவனலாற்மவயப் வபருக்கும் ற்றும் ரநத்வதச் 

சிக்கனப்படுத்தும். 
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*  பய புயன் லறிக் கற்ல் மூயாகக் கற்பவல னதில் வலகுநாட்கள் லவ நிவயத்து நிற்கும். 

*  சுதந்திாகத் தாரன கற்மல், கற்மலற்வம நிவனலில் இருத்திக் வகாள்ர சிமந்த லறிாகும். 

*  வபாதுலாக நம் புயன்கரில் ஏற்படும் தூண்ைல்கள் அவனத்தும் முதயில் குறுங்காய நிவனவுப் 

பகுதிக்குச் வசல்கிமது. இலற்மின் நிவயப்புத் தன்வ சிய நாட்கரரா அல்யது சிய 

லாங்கரராகும். 

*  குறுங்காய நிவனவுப் பகுதிக்குட் வைன்ம லிலங்கவர ீண்டும் ீண்டும் சிந்தித்து அல்யது கற்று 

உைரும்வபாழுது அல்யது ீட்டுக் வகாைரும்வபாழுது அவல வநடுங்காய நிவனவுப் பகுதிக்கு 

எரிதில் வசன்மவைகிமது. 

*  நிவனவு 1.புயனமி நிவனவு, குறுகி காய நிவனவு, நீண்ை காய நிவனவு என மூன்று லவகப்படும். 

*  குறுகிகாய நிவனலிவன தற்காய நிவனவு(STM) என்றும், நீண்ை காய நிவனலிவன நிி்வயான 

நிவனவு (LTM) என்றும் குமிப்படுலர். 

*  ர ரநத்தில் குறுகி காய நிவனலில் 7+2 உருப்படிகவர ட்டுர வலத்திருக்க முடிமம் என்று 

ஆய்வுச் சான்றுகள் வதரிலிக்கின்மன. இவதர நிவனவு லசீ்சு(Memory Span) என்று குமிப்பிடுகிரமாம். 

*  நிவனவு லசீ்வச நிவனவு உருவர (Memory Drum) என்ம கருலிவப் பன்படுத்தி அமியாம். 

சிந்ைதன 

*  சிந்தித்தல் என்பது ரு அமிலார்ந்த வசயாகும். உரலில் ரநாக்கில் சிந்தவன என்பது 

புமத்தூண்ைல்கரால் நம் உள்ரத்தில் ஏற்படும் அல்யது வதாைர்ந்து நிகறக்கின்ம ரு னச் 

வசயாகும். 

*  ரு குமிக்ரகாவர அல்யது ரநாக்கத்வத அல்யது முடிவல அவைலதற்கான லறி ரதடும் 

னத்தரலியான முற்சிர சிந்தவன என்று கூமயாம். ரலும் சிந்தவன என்பது அமிதல் திமனின் 

கூமாகும். 

*  பவற அனுபலங்கவரச் சிந்தித்து அலற்றுைன் புதி அனுபலத்வதப் வபாருத்திப் பார்த்து ரு 

முடிவுக்கு லருலது குலிச்சிந்தவன(Convergent Thinking) என்று கூறுகிரமாம். 

*  பவற அனுபலத்துைன் புதி அனுபலத்வதப் வபாருத்திப் பார்த்து ரலும் ரு புதி 

அனுபலத்வதப் வபம முற்சிப்பவத லிரிசிந்தவன(Divergent Thinking)  என்று கூறுகிரமாம். 

*  புயன்காட்சி நிவனவு ரபான்ம பயவும் ஆய்ந்தமிதயில் பன்படுத்தப் படுலதால் ஆய்ந்தமிதவய 

சிந்தவனின் முழுச் வசல் எனயாம். 

*  ரு குமிப்பிட்ை இயக்வக அவை முலும் ருலனுக்குத் தவைகள் ஏற்படும்ரபாது அலனுக்குப் 

பிச்சவன ஏற்படுகிமது. பிச்சவனகள் இல்வயவனில் ஆய்தல் ரதவலப்பைாது. 

*  ஆய்வுகரின் காைப்படும் பல்ரலறு படிகவரப் பற்மி ஜான்டூி கூறுலன 1. பிச்சவனவ 

உைர்தல், 2. பிச்சிவனவத் தீர்க்கலல்ய லிலங்கவரத் திட்டுதல் 3. கருதுரகாள்கவர 

அவத்தல் 4. முடிவல எட்டுதல் 5. முடிவலச் ரசாதித்தமிதல் ஆகின. 
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*  பய வசய்திகவர ப்பிட்டு ஆாய்ந்து பார்த்து அலற்மினின்றும் சிய வபாது லிதிகவர லருலித்தல் 

வதாகுத்தமி அனுானாகும். 

*  ரு வபாது லிதிவப் பய தனிப்பட்ை நிகழ்ச்சிகளுக்கும், நிவயவகளுக்கும் பன்படுத்திப் 

பார்த்தல் பகுத்தமி அனுானாகும். 

*  தன் எண்ைங்கவர பிமருக்கு எடுத்திம்பவும், பிமர் கருத்துக்கவர அமிவும் வாறித்திமன் 

ரதவலப்படுகிமது. 

*  சிந்திப்பதற்கும் வாறி பன்படுகிமது. வாறிின் லரர்ச்சிக்கும் சிந்தவன உதவுகிமது. 

அமிைல் ைிமன் லரர்ச்சி 

*  குறந்வதின் லரர்ச்சிின் முக்கிக் கூமாக அதன் அமிதிமன் லரர்ச்சி (Intellectual or Cognitive 

Development) லிரங்குகிமது. 

*  ருலர் தனது சுற்றுப்பிமச் சூறவயப் புரிந்து வகாள்ரக்கூடி திமன் லரர்ச்சிவ அமிதல் திமன் 

லரர்ச்சி என்கிரமாம். இதற்கு நம் புயன்கராகி வய், லாய், கண், மூக்கு ற்றும் வசலி 
பன்படுகின்மன. 

*  ஜனீ் பிாரஜ என்ம சுலிட்சர்யாந்து அமிலியமிஞர் தன் லாழ்நாள் முழுலவதமம் குறந்வதகரின் 

லரர்ச்சிவப் புரிந்து வகாள்லதில் வசயலிட்ைார். 

*  குறந்வதகரின் பிமப்பியிருந்து எவ்லாறு அமிதல் திமன் லரர்ச்சி அவைகிமது என்பவதநான்கு 

படிநிவயகராகப் பகுத்துள்ரார். 

*  பிாரஜலின் கருத்துப்படி அமிதிமன் லரர்ச்சிானது வதாைர்ச்சிானதாக ட்டுின்மி 
லரிவசக்கிாக அவந்து படிநிவயகரில் நிகழ்கிமது. 

*  முதல்நிவய வதாட்டு உைரும் பருலம். பிமப்பியிருந்து 18 ாதம் லவ. 

*  இண்ைாம் நிவய னச் வசல்பாடுகளுக்கு முந்வத நிவய - 18 ாதம் முதல் முதல் லது 

லவ. 

*  மூன்மாம் நிவய புயன்கவர உைர்லவத வலத்து சிந்தித்துச் வசல்படும் னச் வசல்பாட்டு 

நிவய. 

*  நான்காம் நிவய முவமாகச் சிந்தித்து எண்ைங்கரின் அடிப்பவைில் வசல்படும் னநிவய -12 

லதிற்கு ரல். 

*  ரு வபாருவரப் பற்மி அமி, அவத உைல் ரீதிாகரலா, அல்யது ன ரீதிாகரலா வகார 

ரலண்டும். இவ்லவகச் வசல்கரின் வதாகுப்வப ஸ்கீா என்று பிாரஜ அவறக்கிமார். 

*  3 முதல் 7 லது லவமள்ர குறந்வதகள் புயனிக்கத்திமன், வாறித்திமன் வபற்மலர்கராக 

உள்ரனர். 
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*  8 முதல் 12 லது லவமள்ர குறந்வதகளுக்குத் தத்துல ரீதிாகப் புரிந்து வகாள்ர முடிாத 

கருத்துக்கவர அலர்களுக்கு இரனதில் திைிப்பவதத் தலிர்க்க ரலண்டும். 

 

 


