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குழந்தை மேம்பாடு ேற்றும் 

கற்பித்ைல் முதைகள் 

 1 ஹலமஸ்டிக் முற _______ கற்ற யழமறுத்துகழது. ஹெய்து 

2 ஹலப்(Hubb)ினுறைன ஹகளள்றக எதனுைன் ஹதளைர்புறைனது - 

கயம் 

3 லழழ என்யர் 1909ஆம் ஆண்டு ழறுயின குமந்றதகள் உ  

நமத்துய யிடுதழ எங்கு அறநந்துள்து ெழக்களககள 

4 லல்ஸ் என்யபது கற்ல் ஹகளள்றகனிற குழக்கும் சூத்தழபம் 

னளது SER = DXSHR x K - I 

5 ஸ்ஹைர்ன் என்யரின் யறபனறப்டிதண்ணழவு ஈவு = ந 

யனது X 100கள யனது 

6 ஸ்கவநள எப்டுயது முந்றதன அழவு 

7 ஹெர்நினிலுள் லீட்ெழக் என் இைத்தழல் முதல் ஆய்வுக் 

கூைத்றத ழறுயினயர் - யில்ழனம் வுண்ட் 

8 ஹெ. எச்.ஹஸ்ைளெழ என் தற எழுதழனயர் - "ழகனளளர்டும் 

ஹகர்ைமெடும்" 

9 ெளன்டூனி ஹகளள்றக - னறயக் ஹகளள்றக 

10 கயக்ஸ்ர் என்யர் உமயளக்கழன தண்ணழவுச் கெளதற 

எதறக்கணக்கழைப் னன்டுகழது - யிக்கல் 

11 ஹயகுளட்களக நது ழறயில் இமப்றய - ல்புன் 

யமழக்கற்ல். 

12 ஹயக்ஸ்ர் ஹல்லீவு எனும் தண்ணழவு அவுககளல் எந்த 

யனதழரின் தண்ணழயிற அக்கப் னன்டும் - 60 
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13 யிஸ்யளபதழ என்து ம - ல்கறக்கமகம் 

14 யிங்களநல் ன்றப் டிப்து அதற ழறயில் 

ழறுத்தழக்ஹகளள்யது - ஹட்டும ழறவு (Rote memory or Blind memory) 

15 யிரிெழந்தற இயர்களுறைன தன்றநனளகும் றைக்கும் 

தழனுறைன நிதர்கள் 

16 யிைறப் மயத்தழற்குத் கதறயப்டுயது - யளழ்க்றக 

குழக்ககளள் யமழக்களட்ைல் 

17 யிஞ்ஞளி அப்துல் களம் அயர்கின் ள்ி ஆெழரினர் - தழம 

அய்னளதுறப ெளநன் 

18 யளழ்க்றகனில் ெழப்ள ஹயற்ழ ஹ தண்ணழவு உைன் 

நஹயழுச்ெழ முதழர்ச்ெழ கதறய 

19 யளழ்க்றகனில் ெழற்ப்ளக ஹயற்ழ ஹறுயதற்கு உதவும் 

உயினல் களபணி எது? - தண்ணழவு. 

20 யளழ்க்றகச் ெம்யத்துடக்கு முற எந்த முறமைன் அதழகத் 

ஹதளைர்புறைனது - உற்றுகளக்கல் முற. 

21 யளழ்க்றகச் ெம்யத் துடக்கு முற எந்த முறமைன் அதழக 

ஹதளைர்புறைனது? - உற்று களக்கல் முற. 

22 யளல்ைளபப் ள்ிறன கதளற்றுயித்தயர் - மைளல்ப் ஸ்ஹைர் 

23 யளர்த்றதகளுக்கு முன்க ஹளமள் என் கமத்தழற 

உறைனயர் - ஹஸ்ைளெழ 

24 யளய், ளக்கு, ஹதளண்றை இறயகில் அறெவுகள் 

ஏற்டுத்துயது கசுதல் 

25 யளக்ஹகடுப்பு எந்த உயினல் முறனின் ர் யறக 

யிளயரிறெ முற 
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26 யர்ச்ெழமம் நளற்மும் எனும் ஹகளள்றகக்கு ஹதளைர்பு 

இல்ளதது எது - கர்ககளட்டு முற 

27 யர்ச்ெழ லளர்கநளன் அவுக்கு அதழகநளக ிட்மட்ைரி 

சுபப்ினில் சுபக்கும்களது…… ஏற்டுகழது அெளதளபண உைல் 

யர்ச்ெழ 

28 யர்ச்ெழ ஆளுறநக் ஹகளள்றக - ெழக்நண்ட் ிபளய்டு, ஆட்ர், 

மங் 

29 யநிக்கும் தழட்ைம் னளமக்களக அழமுகப்ட்ைது - கற்ழல் 

ின்தங்கழன ெழறுயர்களுக்களக. 

30 யமழகளட்டுதழன் களக்கங்கற எடுத்துறபத்தயர் - ஆன்ைர்ென் 

31 யழவூட்ைல் என்து ம - தூண்டுககளல் 

32 யமத்தம், நகழழ்ச்ெழ, ஆச்ெர்னம், னம் 

களன்றய…...நஹயழுச்ெழகள் அடிப்றை 

33 யரிறெ முறப்டி உள் எண்கின் ஹமக்கல் முறறன 

கநம்டுத்தழனயர் - ிஷ்ரர் 

34 யனதுக்ககற் முறனில் தண்ணழவுச் கெளதறறன 

அறநத்தயர் ிக – றெநன் 

35 யனது யந்கதளமக்கள தண்ணழவு அவுககளல் ற்ழ 
கூழனயர்-? ஸ்கழன்ர் 

36 யனது யந்கதளர் கல்யித்தழட்ைம் என்து - 15 யனது முதல் 35 

யனதுயறப 

37 யனதழன் அடிப்றைனில் ல்கயறு டிழறகள் அறநயது - 

ழுக்க யர்ச்ெழ. 

38 யடியறநப்புக் ககளட்ளட்றை உமயளக்கழனயர் - டிட்ச்ர் (Edward 

Bradford Titchener) 
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39 யறகப்ளடு ஆளுறந ஹகளள்றக - லழப்களக்றபட்ஸ், 

கழஹபட்சுநர், ஹரல்ைன். 

40 யறகப்ளடு - அடிப்றைக் கூறு ஆளுறநக் ஹகளள்றக - 

ஐென்க்(H.J.Eysenck) 

41 யகுப்ில் நளணயர்கின் ைத்றதகற அழந்து ஹகளள் 

ம்கநள முற - உற்று களக்கல் முற 

42 யகுப்ில் ழுங்றக ழறழறுத்த ஆெழரினர் 

றகனளளுயதற்குரின ெழந்த யமழ தகுந்த துறணக் கமயிகற 

ஏற் இைங்கில் னன்டுத்துதல் 

43 யகுப்றனில் கற்ல் ெழக்க ஹெிணின கயண்டினது? 

அனுயம் அிக்கும் ஹெனல்மூம் கற்ித்தல் 

44 யகுப்றனில் ஆெழரினபளல் கநற்ஹகளள்ப்டும் எச்ஹெனல் 

நளணயர்ககளடு நழகவும் ஹமக்கத்றத ஏற்டுத்தும் எக் 

கமதுகழரீ்கள்? யிள ககட்கப்டும் நளணயன் அமகழல் ஹென்று 

யிளக்கள் ககட்து 

45 யகுப்றனில் ஆெழரினபது ஹளதுயள ைத்றத எவ்யளறு 

இமக்க கயண்டும்? அன்ளக இமப்து 

46 யகுப்றனில் ஆெழரினர் ளபட்ெநழன்ழ ைந்து ஹகளள் 

கயண்டும் 

47 யகுப்ற ஹமம்ளலும் இவ்யளறு இமக்க கயண்டும் 

நகழழ்ச்ெழனளக 

48 ளகஸ் என்து - ஆபளய்தறக் குழக்கும் ஹெளல். 

49 கபளறளக்கழன் றநத்தைச்கெளதறனில் உள்ைங்கழனது - 10 

களர்ட்ஸ் 

  

50 மெகறள ிந்த ளஅடு - ஹெயீள 
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- See more at: http://www.arivukadal.com/viewnews.php?nid=313#sthash.36KoiC8L.dpuf 
 


