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அகபகன்,

21. ஹடர்ன் ணது தசாளணக்கு ீ த் ிநன் உளட

புநபகன் எண ணிர்களப

இபேளகாக திரித்ர் - பெங்

ாாக்கர்கபின் எண்ிக்ளக -

2

22.

ார்ஸ்டன் கபேத்துப்தடி தண்நிவு - ஏழு

1508

ஹடர்ன் தண்நிவு தசாளண பனம் ீ த்

ளகப்தடும்.

ிநன் உளட ாாக்கர்கபின் தண்நிவு ஈவு -

3

140

தானில் என்தது உடனில் தளாகும் -

23.

4.ஹெப்தினுளட ஹகாள்ளக ஹாடர்புளடது -

ங்கபிடம் உள்ப

கணம்
5.

கற்நல் என்தது - அளடல்

,

ங்களுக்கும்,
ிநன்,

அநிவு,

ணப்தான்ள

90

-

109

சபாத்ிற்கும் தனுள்ப

உபில் தசாளண ஆய்கத்ள பன்

பனில் ிறுிர் - பல்ர் ளனர்.
25.

ஹதஞ்சின் புளும் திரித் அநிவு சார்
6

எண்ிக்ளக -

8.ார்த்ளகளுக்கு பன்தத ஹதாபேள் என்ந
கபேத்ிளண உளடர் -

உர் ிநளகள் பனம்

ஹசல்களப ஹசய்கின்நணர் என்று கூநிர் 24.

துனங்கல்
சாசரி தண்நிவு ஈவு -

3

ஹன்சானி

6 டத்ள தகாட்தாட்டின் அடிப்தளட - தூண்டல் 7.

உர் அநிாண்ள உள்ப குந்ளகள்

ஹதஸ்டானஜி

26. திநக்கும் குந்ளின் பளபின் எளட சுார்
350

கிாம்.

27. திநக்கும் குந்ளின் உம் சுார்

9.அநிாற்நனின் ிநவு ாில்கள் எணப்தடுண -

28.

ஐம்புனன்கள்
10.காக்தண கற்நனில் எளண ிளனகள் -

8

11.ததட்டி பளந அபிடுது பேது

–

ஆளுளள

ஆளுள பர்ச்சிில்

8

52 ஹச.ீ .

ிளனகள் உள்பண

என்று கூநிர் - எரிக்சன்
29.

ஆய்ில் காப்தடும் தல்தறு தடிகளப

உபோக்கிர் - ஜான்பைி
30.

ஹாளனக்காட்சி ிகழ்ச்சிில் எல்தனாளபம்

12. அநிில் ளங்கள் , கண்காட்சி ஆகிள

ஈர்ப்தது - ிபம்தங்கள்

அகச் சிந்ளணள பர்க்கும் சின ிகள் என்று

31.

கூநிர் - கூர்.

அடிப்தளட ணத் ிநன்களப உளடது என்று

13. கணவுகள் ஆய்வு என்ந தளன எழுிர் -

கூநிர் - ர்ஸ்டன்

சிக்ண்ட் திாய்ட்

32. திநபேளட எண்ங்களபபம், கபேத்துக்களபபம்

14. கற்நனில் கற்நனிளண ிபக்கிர் - ஹர்ிர்
15. ஹதாபேத்ப்தாடு ாழ்க்ளகின் அடிப்தளட என்று
கூநிர் – ஹெட்தார்டு
16.

33.குந்ளகபின் உப பேத்து ிடுி பன்
ஹகஸ்டால்ட் ஹகாள்ளகள தின்தற்நி

ார்ண்ணடக்கின் ிி - உளடள ிி

ஹதாபேத்ாண ிளடகளப பேது - ிரி சிந்ளண
17. தசாிக்கப்தடுதாணின் ஆக்கத் ிநளண அபக்கப்
தன்தடுது - ளனப்பு பேம் தசாளண.

35.

கற்நனின் தக்க ிளன - திபாட்தடா

36. ணபம் குன்நி குந்ளகபின் தண்நிவு
80க்கும் கீ ழ்

ஈவு -

37. அபோண்ளச் தசாளணகபில் ிக குளநாண

18. கற்தற்காண 5 தடிகளப அநிபகப்தடுத்ிர் ஹெட்தார்டு

தண்நிவு ஈவு ஹதறுதர்கள் - ணபம் குன்நி
குந்ளகள்
38.

குில் என்ந தளன எழுிர் - பைதசா

20. ணிாள் தண்நிவு தசாளண பனம் ீ த்ிநன்

1

கபேத்தாற்நம்

34.

ாணின் சிந்ளண ிணாிற்காண

உளட ாாக்கர்கபின் தண்நிவு ஈவு -

ம்ள அநிாதனத ஏற்றுக் ஹகாள்ளுல் -

பனில் ிறுப்தட்ட இடம் - சிகாதகா

ிளடகளப தாக்கி ிரிந்து ஹசன்று தன

19.

தண்நிவு தசாளண ஏழு ளகாண

140

குப்தில் திற்தட்டக் குந்ளகபாக

கபேப்தடுதர்கபின் சம்
ீ

8

பல்

10%

39. குப்தில் உர் அநிான்ளக் குந்ளகபின்
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சம்
ீ

5%

பல்

ளகப்தடும்.

40.

ிபேடுல் என்தது - ஹநிதிநழ் டத்ள

64. தண்நிிளண பன்று ளகாக திரித்ர் -

41.

தட்டம் என்தது - ிாண ணதாய்

ார்ன்ளடக்

42. ணச்சிளவு என்தது - ீிாண ண தாய்

65. தண்நிின் ந்ள என்று அளக்கப்தடுதர் -

43. ஹதாய்ப் ததசுல் என்தது

ஆல்திட் திதண.

- திச்சளண டத்ள

44. ழுக்கின்ள என்தது - திச்சளண டத்ள

66.

45.

கூறுதர்கள் - ற்ளநக் காி தகாட்தாட்டிணர்.

ஆங்கினத்ில் டத்ளஹன்திளண குநிக்கும்
S

குநிப்ஹதழுத்துகள் -

-->

R

தண்நிவு என்தது ஹதாதுத் ிநன் என்று

67. பேரின் தண்நிவு ஈள ஹதாதுத் ிநன்

46. சி.எஸ். ளர்ஸ் னிபறுத்துது - பபளந

ிப்திளணக் ஹகாண்டு அபிட படிபம் என்று

உபில்

கூநிர் - ஆல்திட் திதண.

47.

,

கற்தித்ல் சிக்களன குளநத்து

கற்தித்ல்

ிளனிளண சுபேக்குது - தண்ிளனக் கற்தித்ல்
48. ணி பர்ச்சி = பு ிளன
49.

x சூழ்ிளன

தூண்டலுக்கும் துனங்கலுக்கும் இளடத

காப்தடும் இளடஹபி

0,03

ிாடி

50. தம்தளாக பேம் பு ிளன - உிரில்
51. ஹசல் ஹாடர் ஆாய்ச்சிிளண பன் பனில்
னிபறுத்ிர் - ஸ்டீதன் எம். தகாரி

சிக்கல் ீர்வு பளநள தசாளணள

அநிபகப்தடுத்ிர் - ஆஸ்ததார்ன்.

0-2 ஆண்டுகள்.

தண்நிவு என்தது ஹாடர்ச்சிாக

90%

79. தண்நிின் ன்ளள ிபக்கிட இட்ளடக்
காி தகாட்தாட்ளடக் கூநிர் - சார்னஸ்

61. ணிர்கள் தற்ஹகாள்ளும் ற்காப்பு டத்ளகள்
60

2

87

பர்ச்சிளடந்து பேகிநது.

காிக்காண எழுத்து - ஜி.

தண்நிவுக் தகாட்தாடுகள் - பன்று

பே கபே இட்ளடர்கள் த சூனில்

குந்ளகபின் ம்பு ண்டனம் -

காிக்காண எழுத்து - எஸ்

63.

90

78.ஹாடக்கக் கல்ி தின பேம் ததாது

இட்ளடக் காி தகாட்தாட்டில் சிநப்புக்

62. டான்சு கூநி ஆக்கத் ிநன் தண்புகள் -

பல்

தீதண.

குிச்சிந்ளண பளந

-

70

பர்ச்சிளடபம் ஒர் ஆற்நல் என்று கூநிர் -

ிளடகளபத் தடி குிந்து ஹசல்லும் பளந -

இட்ளடக் காி தகாட்தாட்டில் ஹதாதுக்

5

73. ஹதுாக கற்ததாரின் தண்நிவு ஈவு -

77.

57. ாணின் சிந்ளண ிணாிற்காண சரிாண

60.

ஆசிரிர் - ஜான்டூி

76. புனன் இக்கப்தபேம் என்தது -

தண்புகள் என்று கூநிர் - டான்சு

ஹதாதுக் காிள ீர்ாணிப்தது - பு

Society

ஹசய் உபில் ல்லுர் - கார்ல்திர்சன்

தண்நிவும் ஹவ்தநாண

59.

and

75. குற்நம் புரிபம் தண்பும், தாம்தரிம் என்ந ஆய்வு

புளணபம் ிநன் - ஆக்கத்ிநன்.

58.

71.School

பர்ந்ால் அர்கபின் தண்நிவு ஈவு -

புதுளாண ணித்ன்ளபள்பற்ளந
ஆக்கத்ிநனும்,

70.திாதஜின் தகாட்தாடு குந்ளகபின் -

74.

புதுளப்தன் தசாளணள

அநிபகப்தடுத்ிர் - ால்ட்ஸ் தன்

56.

ஹகல்னாக்

பளநில் ஆஸ்ததார்ஸ் உபோக்கி தடிகள் -

இ.தி. டிட்சணர்.

55.

69.சூழ்ிளன தற்நி ஆாய்ந் ணிளன ஆய்ாபர் -

72. ஆக்கத் ிநன் அடிப்தளடில் சிக்கல் ீர்க்கும்

52. அக தாக்கு பளநளப் தற்நி ிரித்ர் -

54.

-ணிளப்தடுத்துல்

அநிவு பர்ச்சி தற்நிது

பு ிளன

53

68.ாண்டிதசாரி பளநில் ங்கப்தடும் ண்டளண

5

திர்ஹன்
80.

ஹக்ஸனரின் தண்நிவு தசாளணக்காண

து 81.

தண்நிவு ஈவு என்ந ஹசால்ளன

தன்தடுத்ிர் - ஹடர்ன்.
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82.

101.

உபினநிஞரின் கபேத்துப்தடி தண்நிவு
16

என்தது -

து ள இபேக்கும்

என்று கூநிர் - பைதசா

83. 20 ாண பேரின் தண்நிவு ஈவு கக்கிட
16

தளப்தடும் கான து 84.

குந்ளள குந்ளாக கபே தண்டும்

து

ஹசாற்தசாளணள தற்ஹகாண்டர் -

102. குந்ளகளுக்காண கற்கும் உரிளள ஐ.ா.
1959

சளத எப்ஹதாழுது திகடணப்தடுத்ிது -

20

ம்தர்

ஹக்ஸ்னர்.

103.

85. ஆக்கத் ிநன் ிப்தீட்டிற்கு உவும் 3 ளகாண

பக்கித்துத்ள னிபறுத்ி கூறுகிநது - தரிசு

தசாளணகளப உபோக்கிர் - கில்தர்ட்

104. ன்ணிச்ளசாக ாழும் துனங்களபச் சார்ந்

86. ின்ண தசாடா தசாளணில் அடங்கிள 3

ஹாிச் தசாளண உபேப்தடிகள் ற்றும்

7

தடச்

ார்ண்ளடக்கின் திற்சி ிி என்

ஆக்க ிளணவுறுத்ல் கற்நல் தசாளணில்
ஸ்கின்ணர் தன்தடுத்ி ினங்கு - எனி

தசாளண உபேப்தடிகள்.

105. உடல் பர்ச்சி தகாக ளடஹதறும் தபேம்

87.

எது

ஹதாபேட்களப புி தன்தாட்டிற்காக
-

தன்தடுத்துல்,

தன் தசாளண.

88. புிணற்ளநக் கண்டு திடிப்தற்காண ஆக்கச்
சிந்ளணில் ான்கு தடிகள் இபேப்தாக கூநிர் கிகாம் ானஸ்..

?

சிசுப்தபேம்

106. ழுக்க பர்ச்சிள தற்நி கூநி உபில்
அநிஞர் - க்டூகல்
107.டாசிஸ்டாஸ்தகாப்திளண டிளத்ர் R.B.தகட்டல்

89.Aha experience என்தது - உட்தார்ள பனம் ீர்வு

108.பிர்ச்சி அளடந் பேரின் கன் ச்சு
ீ
-

காடம்ததாது ணினுக்கு பே ிநளபம் சாளண

ஆக இபேக்கும்.

புரிந் கிழ்ச்சிபம் ஏற்தடுகிநது.

109.குந்ளகபின் தார்ள கண ச்சு
ீ
- 3 பல் 7

90.ிபங்கால் ன்ளநப் தடிப்தது அளண

ஆக இபேக்கும்.

ிளணில் ிறுத்ிக்ஹகாள்து - ஹட்டுபே ிளணவு

110.ஹாிசார் ணில் என்ந ஹசால்ளன பனில்

(Rote

தப்திர்கள் - ஆஸ்குட்

memory

or

Blind

memory)

91.தின்ணர் கற்ந ஹதாபேட்கபால் பன் கற்நள
தாிக்கப்தடுது - தின்தணாக்குத் ளட

,

6-7

ஹசதிதாக்

111.ார்ண்ளடக்கின் ிிகள் - திற்சி
ிி,ிளபவு ிி ,

ார்ிளன ிி அல்னது

ஆத் ிி
112..தண்நிவு ஈிளண கக்கிட ஸ்ஹடர்ன்

92. கற்நனின் பக்கி காி ன்று - கர்ச்சி
93. ஹகு ாட்கள் து ிளணில் இபேப்தள தல்புனன் ிக்கற்நல்
94.

திாதஜ தகாட்தாடு குந்ளகபின் - அநிவு

பர்ச்சி

தற்நிது

95. பே குந்ளின் பல் ஆசிரிர் - ஹதற்தநார்.
96. ர்க்க ரீிாண சிந்ளண என்தது - ஆாய்ல்
97. ிளணாற்நல் என்ந தனின் பல் திிள
ஹபிிட்டர் - எதிங்கஸ்
98. கற்நலுக்கு உா காி - குழுக் காி
99. ஹாிில்னா தசாளண - ஆக்கச் சிந்ளண
ளக தசாளணளச் சாபே.
100. அநிவுசார் கற்நல் அடகுபளந அல்னாது ஹசய்து கற்நல்

3

கக்குபளந தன்தடுகிநது
113. தண்நிவு ஈவு =ணது / கானது *

100

114.பட்டாள்கபின் தண்நிவு ஈவு - 0 – 20
115.

உர் அநிாண்ள குந்ளகபிடம்

காப்தடும் உர்ிநளகள் - உர் அநிாண்ள ,
உர் ஹசனாக்கம்

,

உர் ஆக்கத்ிநன்.

116.ார்கள் கற்கும் தகத்ிற்கு ங்கப்தடும்
தல்கள் ில் ிக் கற்ந
117. ணிாள் தறுதாட்டிற்கு காாக இபேப்தது பு ற்றும் சூழ்ிளன
118.

ணிார் தறுதாடுகள் ஆறு தப்புகபில்

காப்தடுகிநது என்று கூநிர் - ளடனர்.
119. ார்கபின் சபகப் தண்புகளப பர்ப்தற்கு
உவுண - அநிவு பர்ச்சி
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138.

அநிில் பர்ச்சி.

ிக் காிகள் , உடல் னக் காிகள் , குந்ளப்

தார்த்ல்.
122.

தபேத்ில் அடிப்தளட தளகபில் ிபேப்ி.

ஆளுளின் ளககள் - இண்டு

140.

ஆளுளக் கூறுகபின் ளகப்தாட்டிளண

141.

கூநிர் - ஐஹஸன்க்

ர் சிந்ளண எணனாம்.

ஆளுளள தாற்றுிக்கும் காிகள் ,

சபகில் காிகள்

,

தீதண

125. ணனம் ன்னுிர்க்கு ஆக்கம் பேம் என்று

143.

கூநிர் - ிபேள்ளுர்.

Charles

Spearman)

144. இல்பூக்கக் ஹகாள்ளக - ில்னிம் க்டூகல் ,
ில்னிம்தஜம்ஸ்

கில்ததார்டு
ஆளுள என்தது ணிர்கள் ங்களுக்கு

145. குநிக்தகாள் தகாட்தாடு - தாக்னி

அபிக்கப்தட்ட சூழ்ிளனில் என்ண ஹசய்ார்கள்
என்தள பன்கூட்டித அநி உவுது - தகட்டல்.
128.

தண்நிவு இபே காிக் ஹகாள்ளக -

ஸ்திர்ஹன் (

ஆளுள என்தது பேது தண்புகபின்

ணித்ன்ள ாய்ந் அளப்பு என்று கூநிர் 127.

- ார்கன் கிங்
142. தண்நிவுச் தசாளணின் ந்ள - ஆல்திட்

உபில் காிகள்

126.

கற்நல் ளககபில் ஹதாபேந்ா ன்று -

142. திநபேக்கு உி ஹசய்பம் ணப்தான்ளள -

இண்டும்.
உிரில் காிகள்

உட்காட்சி பனம் கற்நல் - தகானர்

ணப்தாடம் ஹசய்து கற்நல்

123. ஆளுளளத் தாற்றுிக்கும் காிகள் 124.

ணிர்கள் ங்கபின் சூழ்ிளனக்தகற்த
,

ஏற்தடுத்ிக் ஹகாண்ட ஹதாபேத்ப்தாடு

ிளனாண

தக்கங்கள் இற்நின் பேங்கிளப்தத என்று

W.C.Bagley

146.

தடிிளனக் கற்நல் தகாட்தாடு - காக்தண

147.

ண
ீ
உபினின் ந்ள - திாய்டு

148.

கபக்தகாட்தாடுக் கற்நல் ஹகாள்ளக -குர்த்

கூநிர் - ஹகம்ப்

ஹனின் 27. ஹதாதுளப் தடுத்ல் தகாட்தாடு – ஜட்

130.ிரிசிந்ளண இர்களுளட ன்ளாகும் -

150. த்க்கூறு (அ) த் குங்கள் தகாட்தாடு -

149. பன்ளக் கற்நல் ிிகள் - ார்ண்ளடக்
ார்ண்ளடக்

தளடக்கும் ிநனுளட ணிர்கள்
131.ாாசந்த் குழு அளக்கப்தட்ட ஆண்டு – 1948
132.

ார்கபின் தண்நிவு

,

ஆக்கத்ிநன்

ததான்நள - உள்பார்ந் ஆற்நல்கள்.
133. சபாத்ில் சுபேங்கி இனட்சி திப்தாக
ஹசல்தடுது
134.

- தள்பி

ணனம் என்தது பேணது ஆளுளின்

ிளநாண இளசாண ஹசற்தாட்ளட குநிப்தது
என்று கூநிர் - தெட்தீல்டு
135.

பேரின் ணனத்ள ீர்ாணிக்கும்

காிகள் - ான்கு
136.

பேர் டத்ள திநழ்ச்சிகள் ஏதுின்நி

,

திநதாடு இளந்து ததாகும் ன்ணிக்கத ண
னம் என்று கூநிர் - ார்கன் கிங்
137.

கபேிசார் (அ) ஹசல்தாடு

ஆக்காிளனிறுத்க் கற்நல் - ஸ்கின்ணர்

4

.

139. பேது ணனத்ள ீர்ாணிப்தள - வு

120. ஆக்கச் சிந்ளணில் ான்காது தடி - சரி
121.

உபில் தரிதசாசளணகள் - ஹதர்
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