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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

சில முக்கிய சகள்வி பதில்கள்

et

Latest Notes =TET &PG TRB Exams Psychology Material

i.N

நாம் கவனம் சசலுத்தும் சபாருளினின்றும் நம் கவனத்வத சவறு பக்கம்
இழுத்து இவையூறு சசய்பவவ கவனச் சிவதவு ஆகும்.

நம் நிவனவில் என்றும் தங்கும் வவகயில், லாரிகளின் பின்புறத்தில்
சபாதுவாக எழுதப்பட்டிருக்கும் 'ஒலி எழுப்புக' என்பதற்கு பதில்...?
எனக்கு (Sound to me)

sa
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கவனம் - புலன் காட்சிகள் அடிப்பவையாகும்

- ஒலி

கவனித்தல் நமது மன வாழ்க்வகயுைன் எப்சபாதும் இவணந்து
காணப்படுகிறது.

ஒருவனுவைய கற்கும்திறன் உைல் - உைல் வளர்ச்சிகள் ஒட்டிசய
அவமகிறது.

வளர்ச்சியிவனக் குறிக்கும் நைத்வதகளும் சசயல்களும் வளர்ச்சிசார்

da

சசயல்கள் செலிகாப்ைர் என்பவரால் வர்ணிக்கப்பட்ைது. - ரா
முதிர்ச்சியவைந்த ஒருவனின் கவனம் - 7 இருக்கும்.
கவன மாற்றம் என்பது சதாைர்ந்து ஒரு சபாருளின் மீ து 10 விநாடிகளுக்கு
சமல் நாம் கவனம் சசலுத்த முடியாது.

Pa

சில சமயங்களில் நமது கவனத்வதக் கவரும் சபாருள்களின் தன்வமகவளசபாருள்கள் காரணிகள்.

பிராட்சபன்ட் என்பவரது சகாட்பாடு - தற்காலச் சசய்திக் சகாட்பாடுகள்.
ADOLESENCE என்ற ஆங்கிலச் சசால்லின் அடிப்பவைப் சபாருள் என்ன? -

w.

வளருதல்

ஒப்புவைவம விதி என்பது - குழுவாக எண்ணுதல்.
புலன்காட்சிவய முவறப்படுத்தும் நியதிகள் எத்தவன? - ஐந்து
மனிதனின் புலன் உறுப்புகள் - அறிவின் வாயில்கள்.

ww

'உளவியல் என்பது நனவு நிவல பற்றியது'' இதவன வலியுறுத்தியவர் –
வாட்சன்

உளவியல் என்பது மனது பற்றியது என்று கூறியவர் – கான்ை
உளவியல் என்பது ஆன்மா பற்றியது அல்ல என்று கூறியவர் – கான்ட்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

உளவியல் என்பது மனிதனின் நைத்வத, மனித உறவு முவறகவளப் பற்றியப்

et

படிப்பாகும் எனக் கூறியவர் - குசரா, குசரா

எவ்விதக் கருவியும் இன்றிப் பிறருவைய நைத்வதவய அறிந்துசகாள்ள
உதவும் முவற - சபாட்டி முவற

i.N

நாம் சகாபத்தில் இருக்கும்சபாது நமது முகம் சிவப்பாகிறது, இந்த

நைத்வதயின் தன்வமகவள அறிய உதவும் முவற - அகசநாக்கு முவற.
இரண்டு குழந்வதகளில் ஒரு குழந்வத நன்கு தூங்கிய குழந்வத,

மற்சறான்று தூங்காத குழந்வத இவர்களின் கற்றவல ஒப்பிடுவதற்கு
உதவும் முவற - கட்டுப்படுத்தப்பட்ை உற்று சநாக்கல் முவற.
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வாக்சகடுப்பு எந்த உளவியல் முவறயின் ஒர் வவக - வினாவரிவச முவற.
பிறப்பிலிருந்து முதுவம வவரக்கும் ஒருவரது கற்றல் அனுபவங்கவள
விவரிப்பதுதான் கல்வி உளவியல் என்று கூறியவர்- ஏ.குசரா, சி.டி.குசரா.
சதர்வு அவைவுச் சசாதவனயில் நுண்ணறிவின் பங்வகப் பற்றி
ஆராய்வதற்காக உதவும் முவற - பரிசசாதவன முவற.

ஒரு நல்ல சமூக அவமப்புக்கான நுண்ணறிவின் பங்வகப் பற்றி

da

ஆராய்வதற்காக உதவும் முவற - பரிசசாதவன முவற.

புலன் பயிற்சிக் கல்வி முவறவய புகுத்தியவர் - மாண்டிசசாரி.
சைாரனஸ் என்பவர் தந்துவவாதி.

தன் நிவறவு சதவவ சகாள்வகவய எடுத்துவரத்தவர் – மாஸ்சலா

Pa

சாதவன ஊக்கக் சகாள்வகவய விரிவாக்கியவர் –சமக்லீலாண்ட்
சமூக மனவியல் வல்லுநர் – பாவ்லாவ்
முன்பருவக் கல்வியுைன் சதாைர்பியல்லாதவர் – ஜான்டூயி
மாஸ்சலாவின் சதவவகள் படி நிவலகளுள் முதல்படி எவதக் குறிக்கும் -

w.

அடிப்பவைத் சதவவகள்.

மனசநாவய ெிப்னாடிசம் மூலம் குணப்படுத்தலாம் என்றவர் - ஃபிராய்டு.
முதன்முதலில் ஆர்வத்தின் நிவல என்னும் தத்துவத்வத
அறிமுகப்படுத்தியவர் - சமக்லிலாண்டு.

ww

சதர்வுகள் எதற்காக என்ற எண்ணம் சகாண்ைவர் - ஏ.எஸ். நீல்
குழப்பமான சகாட்பாடுவைய புத்தி கூர்வம என்பவதத் சதரிவித்தவர் –
தார்ண்வைக்
சூழ்நிவல பற்றி ஆராய்ந்த மனநிவல ஆய்வாளர் – ைார்வின்
மனசவழுச்சி எழுவதற்கான காரணம் என்ன? - மனசவழுச்சி நீ ட்சி

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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இருமுகப் சபாக்குதிவச சதான்றுகிறது.
'சசாபி' என்பது என்ன? - ரூச

et

குழந்வதப் பருவத்திலும் முன் பிள்வளப் பருவத்திலும், மனசவழுச்சிகளில்
ா அவர்களால் எழுதப்பட்ை எமிலி

புத்தகத்தின் ஒரு பாத்திரம்.

i.N

உட்காட்சி வழிக் கற்றவல உருவாக்கியவர் – சகாெலர்

சகாெலரால் தனது பரிசசாதவனயில் பயன்படுத்தப்பட்ை குரங்கின் சபயர் சுல்தான்.

ஆக்க நிவலயுத்தல் மூலம் கற்றவல உருவாக்கியது - பால்லாவ்.

மனச் சசயல்களினால் ஏற்படும் மாற்றம் - அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி.
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மன உணர்வுகள் சமசலாங்கிய நிவலக்கு என்ன சபயர் - மனசவழுச்சி.
சிந்தித்தல், தீர்மானித்தல் சபான்ற மனச் சசயல்களின் வமயமாகத்
திகழ்வது - சபரு மூவள.

ஒரு குழந்வத தான் கண்கூைாகப் பார்த்து, சிந்தித்து சசயல்படும் நிவல
அறிவு வளர்ச்சித் திறனாகும் என பியாசஜ குறிப்பிடுகின்றார். இது அறிவு
வளர்ச்சியின் எத்தவனயாவது நிவல? - மூன்றாம் நிவல.

da

பிறந்த குழந்வதயின் மனசவழுச்சி வளர்ச்சி எதனுைன் அதிகம்
சதாைப்புவையது? - உைல் சதவவ

அடிப்பவை உளத்திறன்கள் சகாட்பாடு என்ற நுண்ணறிவுக்
சகாட்பாட்டிவனக் உருவாக்கியவர் யார? -எல். தர்ஸ்ைன்.

Pa

தர்ஸ்ைனின் நுண்ணறிவுக் சகாள்வகயில் உள்ள மனத்திறன்களின்
எண்ணிக்வக எத்தவன? – ஏழு

நைத்வதவய உற்று சநாக்கல், பதிவு சசய்தல், ஆய்வு சசய்தல், சபாதுவமப்
படுத்துதல் சபான்ற படிகவளக் சகாண்ை உளவியல் முவற - உற்று சநாக்கல்

w.

முவற.

மனசவழுச்சி என்பது - உணர்ச்சி சமசலாங்கிய நிவல
புகழ்சபற்ற அமலா, கமலா சசகாதரிகளின் ஆய்வு எவத
வலியுறுத்துகின்றது? - சூழ்நிவல.

ww

ஒத்த இயல்பு ஒத்த இயல்பிவன உருவாக்கும் எனக் கூறியவரு? - சமண்ைல்
ஒரு கரு இரட்வையர் சசாதவன நிகழ்ந்த இைம் எது? - அசயாவா
உளவியல் என்பது மனிதனின் நைத்வத, நைத்வதயின் காரணங்கள்,
நிபந்தவனகள் ஆகியவற்வறப் பற்றிப் படிப்பதாகும் எனக் கூறியவர் –
மக்டூகல்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

தற்கால உளவியல் சகாட்பாடு என்ன? - மனிதனின் நைத்வதக் சகாலங்கள்

et

பற்றியதாகும்.

உளவியல் என்பது மனிதனின் நனவற்ற நிவலசய எனக் கூறியவர் சிக்மண்ட் பிராய்டு.

i.N

உளவியல் என்பது மன அறிவியல் அல்ல என்று கூறியவர் - வாட்சன்.
பண்வைக் காலத்தில் உளவியல் என்ற சசால்லின் சபாருள் -ஆன்மா.

பண்வைக் காலத்தில் ஒருவரது நைத்வதகவள அறிந்து சகாள்ள நம்பகமான
முவற- அகசநாக்குமுவற.
மதிப்பீட்டு முவற

sa
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மாணவர்களின் கற்றல் அவைவுகவள அறிந்துசகாள்ள நம்பகமான முவற வகுப்பில் மாணவர்களின் நைத்வதகவள அறிந்து சகாள்ள நம்பகமான
முவற - உற்று சநாக்கல் முவற

உயிரினங்களின் நைத்வதகவள அறிந்து சகாள்ள நம்பகமான முவற பரிசசாதவன முவற

அறிவு வளர்ச்சிக்குக் காரணமாக இருப்பது - மரபு + சூழ்நிவல
மனசவழுச்சி வளர்ச்சி

da

சகாபம், மகிழ்ச்சி, கவவல, பயம் இவவ எதனால் சசய்யப்படும் சசயல்கள் சிந்தித்தல், கற்பவன சபான்றவவ எதனால் சசய்யப்படும் சசயல்கள் அறிவுத் திறனால்.

Pa

உைலால் சசய்யப்படும் சசயல்கள் எத? - நீ ந்துதல்.
அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் சகாள்வகவய உருவாக்கியவர் – பியாசஜ
மரபின் முக்கியத்துவம் பற்றிய ஆராய்ச்சிவய சமற்சகாண்ைவர் யார? கால்ைன்.

w.

வாழ்க்வகயில் சிற்ப்பாக சவற்றி சபறுவதற்கு உதவும் உளவியல் காரணி
எது? - நுண்ணறிவு.

கற்றல் - கற்பித்தல் நிகழ்வுகவள விவரிக்கும் உளவியல் பிரிவு எத? - கல்வி
உளவியல்

ww

பிறவரப் பற்றி அறிந்துசகாள்ளப் பயன்படும் உளவியல் முவற - அகசநாக்கு
முவற.

தர்க்கவியல் எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் - சமய்விளக்கவியல்.
'உன்வனசய நீ அறிவாய்' எனக் கூறியவர் – சாக்ரடீஸ்
உற்றுசநாக்கலின் படிகள் – ஏழு

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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வாழ்க்வகச் சம்பவத் துணுக்கு முவற எந்த முவறயுைன் அதிக
சதாைர்புவையது? - உற்று சநாக்கல் முவற.

et

உற்றுசநாக்கலின் இறுதிப்படி - நைத்திய ஆய்வு சசய்தல்

பரிசசாதவன முவறக்கு சவறு சபயர் என்ன? - கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்ை உற்று

i.N

சநாக்கல்.

மனிதன் சிந்தவன சசய்வதன் வாயிலாக பல வாழ்வியல் உண்வமகவளக்
கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று கூறுவது – தர்க்கவியல்

அனிச்வசச் சசயல்கள் நிவறந்த பருவம் - சதாட்டுணரும் பருவம்.
பியர்சன்

sa
la

குற்றம் புரியும் இயல்பு பரம்பவரப் பண்பாகும் எனக் கூறியவர் - கார்ல்

அைலசன்ஸ் எனப்படும் சசால் எந்தசமாழிச் சசால் - இலத்தீன் சமாழிச்
சசால்

குசராசமாசசாம்களில் காணப்படுவது – ஜீன்ஸ்

குழந்வதகவள நல்ல சூழலில் வளர்க்கும்சபாது நுண்ணறிவு ஈவு கூடியது
எனக் கூறியவர் – லிப்ைன்
சூழ்நிவல

da

திரிபுக் காட்சி அல்லது தவறான புலன்காட்சி ஏற்படுத்துவதற்குக் காரணம் –
ஒருவர் புளிய மரத்தின் மீ து சபய்கள் நைமாடுவது சபான்று எண்ணுதல் இல்சபாருள் காட்சி

Pa

புலன்காட்சிவழி முதலில் சதாற்றுவித்த ஒருசபாருள் அன்றிசய அப்சபாருள்
பற்றிய உணர்தவல மனபிம்பம் என்கிசறாம்.
சபாதுவமக் கருத்து என்பதின் சபாருள் என்ன - புத்தகம்.
புருனரின் சபாதுவமக் கருத்து உருவாகும் படிநிவலக் சகாட்பாட்டு

w.

நிவலகள் எத்தவன -மூன்று நிவலகள்.
ஜீன் பிலாசெ என்பவர் எந்த நாட்டு அறிஞர் – சுவிட்சர்லாந்து
புலன்களின்றும் மவறக்கப்பட்ைவவ, மறக்கப்படுகின்றன. பிறந்து 10
மாதங்கள் சசன்றபின் - சபாருள்களின் நிவலத்தனவம பற்றி குழந்வத

ww

அறிகிறது.

குழந்வதகளின் சமாழி வளர்ச்சி தங்கள் சதவவகவள பிறருக்குத் சதரிவிக்க
- சபச்சுக்கு முந்வதய நிவல
கற்பவன பிம்பங்கள் அல்லது சாயல்களின் துவணக்சகாண்டு திகழும்
சிந்தவன – கற்பவன

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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மீ ள் ஆக்கக் கற்பவன.

et

ஒருவன் புலன்காட்சி வழிசய அறிந்த ஒன்றன் பிரதியாக இருப்பின் யாது? நம் கற்பவனயில் உதவி சகாண்டு நாசம ஒரு சிறுகவத அல்லது
கவிவதவயப் பவைத்தாசலா அது - பவைப்புக்கற்பவன.

i.N

ஒர் இலக்வக அவைய முயலும் ஒருவனுக்கு அவ்விலக்வக அவைய

முடியாதபடி அவனுக்சகதிசர சில தவைகள் குறுக்கிடுமானால் அது பிரச்சவன எனப்படும்.

எரிக்கன் சமூகவியல்பு வளர்ச்சிப் படிநிவலகள் - எட்டு.
கற்றலின் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்று – கவர்ச்சி

sa
la

சவகுநாட்களாக நமது நிவனவில் இருப்பவவ - பல்புலன் வழிக்கற்றல்.
தர்க்கவியல் Logic எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் – உளவியல்
கற்றல் - கற்பித்தல் நிகழ்வுகவள விவரிக்கும் உளவியல் பிரிவு - கல்வி
உளவியல்

உளவியல் என்பது - மனித நைத்வதவய ஆராயும் அறிவியல்.
உற்று சநாக்கலின் படி – நான்கு

da

லாகஸ் என்பது - ஆராய்தவலக் குறிக்கும் சசால்.
வசக்கி என்பது - உயிவரக் குறிக்கும் சசால்

வசக்காலஜி (PSYCHOLOGY) எனும் சசால் எந்த சமாழிச் சசால் - கிசரக்க
சமாழிச் சசால்.

Pa

உற்றுசநாக்கலின் இறுதிப்படி - நைத்வதவயப் சபாதுவமப் படுத்துதல்
கல்வி உளவியலின் பரப்சபல்வலகள் - மாணவர், கற்றல் அனுபவம், கற்றல்
முவற, கற்ரல் சூழ்நிவல.

பரிசசாதவன முவறக்கு சவறுசபயர் - கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்ை உற்று

w.

சநாக்கல்.

மாணவர்களின் கற்ரல் அவைவுகவள அறிந்துசகாள்ள நம்பகமான முவற சதர்ச்சி முவற

வாழ்க்வகச் சம்பவத்துணுக்கு முவற எந்த முவறயுைன் அதிகத்

ww

சதாைர்புவையது - உற்றுசநாக்கல் முவற.
கல்விநிவலயங்களில் மாணவர்கலின் நைத்வதவயப் பற்றி அறிந்து
சகாள்வதற்கு உதவும் மிக முக்கியமானப் பதிசவடு - திறன் பதிசவடு.
அண்ைம் (சிவன முட்வை) விந்தணுவவப் சபான்று எத்தவன மைங்கு
சபரியது - 8500 மைங்கு.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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மாதங்கள் வவர.
மழவலப் சபச்சு எந்த வயது வவர ிிருக்கும் - 4-5 வயதுவவர

et

அனிச்வச சசயல் எந்த வயது வவர நவைசபறும் - பிறப்பு முதல் 18

எந்தக் குழந்வதகள் 2-6 வயதுவவர சதாைர்ந்து சபசுவது இல்வல - திக்கி

i.N

சபசும் குழந்வதகள்.

எது மனப்பிறழ்வுகளுக்கு வழி வகுப்பதில்வல - அைக்கி வவத்தல்.

குழப்பம், கூச்சம், சபாறாவம, தற்சபருவம, குற்ற உணர்வு சபான்ற

உணர்வுகவள எவ்வாறு அவழக்கலாம் - சிக்கலான மனசவழுச்சிகள்.
மரபின் தாக்கம் எப்சபாது சதரிகிறது - பிறப்பின்சபாது.

sa
la

சூழ்நிவலயின் தாக்கம் எப்சபாது சதரிகிறது - வளரும்சபாது.

உைல் சபருக்கம் என்பது - உைலின் எவையும் உயரமும் அதிகரித்தல்.
உைல் உறுப்புகள் தாமகசவ வளர்ந்து பக்குவமவைவதற்கு என்ன சபயர் முதிர்ச்சி.

வளர்ச்சிநிவல எந்த வயதில் ஒரு திரளாக உைல் சபருகுகிறது - 6வது
வயதில்

da

பிறக்கும் சபாழுது குழந்வதயின் சராசரி எவை - 3.0 கிசலா
முன்பருவ கல்வி வயது என்பது - 3 - 5 வயது.

மனித வாழ்க்வகயின் காலகட்ைத்தின் முதல் வளர்ச்சிசார் பருவம் - குழவிப்
பருவம்.

Pa

'தவலமுவற இவைசவளி' எந்தப்பருவனத்தினருக்குரிய பிரச்சவனயாகும் பின் குமரப்பருவம்.

குமரப் பருவம் புயலும், அவலயும் நிவறந்த பருவம் எனக் கூறியவர் ஸ்ைான்லி ொல்

w.

தனிமனித சவறுபாட்டின் முக்கிய காரணிகள் - மரபு, சூழ்நிவலகள்.
எந்த வயதில் ஒர் குழந்வதயானது பாட்டி மற்றும் அம்மா இவர்களிவைசய
சவறுபாடு காண்கிறது - 12வது மாதத்தில்.
வளர்ச்சி நிவலயில் மிக முக்கியமான பருவம் குமரப் பருவம். ஏசனனில்

ww

மனக்குமறலும் சகாந்தளிப்பும் நிவறந்த பருவம்.
மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வவர நிகழும் வளர்ச்சிக்கும் நைத்வதக்கும்
காரணமாக அவமவது - சூழ்நிவல.
பிறந்த சபண் குழந்வதக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்வக எவ்வுளவு – 144
பிறந்த ஆண் குழந்வதக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்வக எவ்வுளவு – 130

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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மூன்று வயதில் சபண் குழந்வதக்கு நாடித்துடிப்பு – 90

et

மூன்று வயதில் ஆண் குழந்வதக்கு நாடித் துடிப்பு – 95
உயர்நிவலப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் - முன்
குமரப் பருவம்.

i.N

கல்லூரிக் கல்வி கற்பவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் - பின் குமரப் பருவம்.
முடியரசுக் சகாள்வக என அவழக்கப்படுவது எது - ஒற்வறக் காரணி
நுண்ணறிவுக் சகாட்பாடு.

சிறப்பியலல்பு மாணவர்கவள எதன் அடிப்பவையில் வவகப்படுத்துகிசறாம் நுண்ணறிவு ஈவு

sa
la

ஒவ்சவாரு மனிதனும் தனித்தன்வமப் சபற்று மற்றவர்களிைமிருந்து
சவறுபட்டுக் காணப்படுவதற்குப் சபயர் - தனியாள் சவற்றுவம

சதாைர்ச்சியாக ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஒழுங்கான முவறயில் முதிர்ச்சிவய
சநாக்கி ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்று கூறியவர் – ொர்லாக்
ஜூக்ஸ் குடும்பங்கவள ஆராய்ச்சி சசய்தவர் - ைக்சைல்.

காலிசகாக் குடும்பங்கவள ஆராய்ச்சி சசய்தவர் - கட்ைார்ை

da

பியாசஜயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் சகாட்பாட்டிவன எந்த உளவியல்
அறிஞரின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சி சகாட்பாட்டுைன் ஒப்பிைலாம் – பூரூணர்
சூழ்நிவலக்கு மற்சறாரு சபயர் - சசயற்வக.
மரபுக்கு மற்சறாரு சபயர் – இயற்வக

Pa

பிறவிசலசய சதான்றும் மனசவழுச்சி - அச்சம்.
குமரப் பருவம் மனித வாழ்க்வகயில் ஆரம்ப நிவலயின் சதாகுப்பு ஆகும் –
ராஸ்

ஏன்? ஏதற்கு? எப்படி? என்ற சகள்விகள் எந்தப் பருவத்தில் ஏற்படுகின்றன -

w.

குழவிப் பருவம்.

ஒர் குழந்வத தன் தாவய எத்தவன மாதங்களுக்கு பின்னர் அவையாளம்
கண்டு சிரிக்கும் - 3 - 4 மாதங்கள்.
சபாதுவாக ஆண் குழந்வத சபண் குழந்வதவய விை சற்று உயரமாகவும்,

ww

கனமாகவும் இருக்கும். இது எந்த பருவத்தில் - பிள்வளப் பருவம்
ஒர் ஆசிரியர் அதிகமாகக் கவனம் சசலுத்த சவண்டிய பருவம் எது - குழவிப்
பருவம்.

உளப்பகுப்பாய்வுக் சகாட்பாட்வை விதிட்ைவர் – பிராய்டு

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

பார்வவத்திறன், கற்றல், மனத்திருத்தல் சபான்றவற்றில் உளவியில்

et

சசாதவனகள் மூலம் அளவிட்ைவ்ர் – சகட்டில்

புள்ளியியல் அடிப்பவையில் தனிநபர் சவறுபாடுகவள அளவிட்ைவர் - சர்
பிரான்சிஸ் கால்ைன்.

i.N

சஜர்மனியிலுள்ள லீட்சிக் என்ற இைத்தில் முதல் ஆய்வுக் கூைத்வத
நிறுவியவர் - வில்லியம் வுண்ட்

உள இயற்பியல் நூலிவன எழுதியவர் - ஜி.டி. பிரான்சர்
உளவியல் பரிசசாதவனக்கு விதிட்ைவர் - இ.எச். சவபர்

வளமளிக்கும் திட்ைம் யாருக்காக அறிமுகப்பட்ைது - கற்றலில் பின்தங்கிய

sa
la

சிறுவர்களுக்காக.

வலிவூட்ைல் என்பது ஒரு – தூண்டுசகால்

கல்வி கற்பித்தலில் உபகரண நிவலயிவன அறிமுகப்படுத்தியவர் ஸ்கின்னர்.

கற்றலிலன் மாறுதலில் கருத்தியல் சகாள்வள என்பதவன
எடுத்துவரத்தவர் - வில்லியம் சஜம்ஸ்

da

அவனத்து மாந்தர்கவளயும் அவரவர் உைலவமப்புக் சகற்றவாறு குறிப்பிட்ை
உயிரினங்களாக வரிவசப்படுத்தியவர் – செல்ட்ன்
நைத்வத சிகிச்வசயின் சவர்கவள ஊன்றிருப்பது - இயல்புணர்வு கற்றல்
கருதுசகாள்.

Pa

அறிவுவர பகர்தல் வவககளில் எவ்வவக அறிவுவர பகர்தலில் அறிவுவர
வழங்குபவர் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறார் - சாதாரண அறிவுவர பகர்தல்
சகாெலரின் கூற்றுப்படி கல்வி என்பது - சதாைர்ச்சியான நவைமுவற.
விைவலப் பருவத்திற்குத் சதவவப்படுவது - வாழ்க்வக குறிக்சகாள்

w.

வழிக்காட்ைல்

வழிகாட்டுதலின் சநாக்கங்கவள எடுத்துவரத்தவர் – ஆன்ைர்சன்
தன்நிவறவு சதவவக் சகாள்வகவய எடுத்துவரத்தவர் – மாஸ்சகாவ்
ஆக்கத்திறன் என்பது விரி சிந்தவன

ww

நுண்ணியவலக் கற்பித்தல் என்பது - பயிற்சி நுட்பம்
கற்றலில் குவறபாடு உவைய குழந்வதகள் எத்திறனில் குவறந்து
காணப்படுவர் – படித்தல்
பியாசஜயின் சகாட்பாடு குழந்வதகளின் மன வளர்ச்சி பற்றியது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

குறுகிய சநரத்தில் ஒருவன் தன் நிவனவில் சகாள்ளும் சபாருட்களின்

et

எண்ணிக்வக விளக்குவது - கவன வச்சு
ீ
கல்வி என்பது - சவளிக் சகாண்ைது (to bring out)
எட்கர்சைலின் அனுபவ வடிவம் – கூம்பு

i.N

ஒரு தனிநபரின் முழுவமயான நைத்வத தாசன ஆளுவம என்று கூறியவர் –
ஆல்பர்ட்

பரிசசாதவன முவறக்கு உட்பைாத அடிப்பவைக் சகாள்வக - எதிர்மவறக்
சகாள்வக
சமம்படுத்தியவர் – பிஷ்ெர்

sa
la

வரிவச முவறப்படி உள்ள எண்களின் சபருக்கல் முவறவய

உள் மதிப்பீட்டு முவறக்கு சபாருத்தமில்லாதது - பரிசசாதவன அட்ைவவண
ஆளுவமவய மதிப்புக் சகாள்வகயின் அடிப்பவையில் விவரித்தவர் –
ஸ்பராங்கர்

சபர்சசனா என்பதன் சபாருள் - முகமூடி உவையவர்.

குழந்வத வளர்ச்சியில் பாலுணர்ச்சி சபான்ற உைல் சதவவ நிவறவுகவள

da

விை சமூகப்பிரச்சவனகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தவர் – எரிக்சன்
குழந்வதகள் சிந்திக்கும் முவறகள் சபரியவர்கள் சிந்திக்கும்
முவறகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபடும் என்று கூறிய உளவியலறிஞர் –
பியாசஜ

Pa

இயக்கம் - சமாழி - ஆயத்த நிவல இவற்றில் கவனத்வத தீர்மானிக்கும்
காரணி - இயக்கம் மற்றும் ஆயத்த நிவல
ஒருவனது நுண்ணறிவு முதிர்ச்சி நிவலவயக் குறிப்பது - மன வயது
சசயல்வமயக் கல்வி ஏற்பாடு யாருவைய சகாட்பாட்டின் கல்வி விவளவு

w.

ஆகும் – பியாசஜ

அறிவின் வாயில்கள் எனப்படுபவவ - புலன் உறுப்புகள்
சவள்வளத்துணியில் துளி அளவு கருப்புவம நன்கு புலப்படுகிறது - இதில்
கவனத் சதாைர்பான காரணி – புதுவம

ww

மீ த்திறன் சபறஅறக் குழந்வதகளின் நுண்ணறிவு ஈவு - 130 -க்கு சமல்
சபட்ரண்டு ரஸ்

லின் சமூக சமம்பாட்டிற்கான கணித சமன்பாடு -

Y=f(X,D,M)

தார்ண்வைக்கிள் கற்றல் முவற - முயன்று தவறிக்கற்றல்
குமரப்பருவப் பிரச்சவனகளில் ஒன்று - தவலமுவற இவைசவளி

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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சபறுவது – சமூகவியல்பு

et

தான் என்னும் உணர்வு சமல்ல மவறந்து நாம் உணர்வவ குழந்வதப்
அவைவு ஊக்கியின் அளவிவன மதிப்பிைப் பயன்படும் ஆளூவமச் சசாதவன
– சபாருளறிசவாடு

i.N

சமம்பட்ை நிவனவிற்கு வழி வகுப்பது – பல்புலன்வழிக்கற்றல்

ஜான் டூயியினது கல்விக்கருத்துக்கவள அடிப்பவையாகக் சகாண்ை கல்வி வாழ்க்வக வமயக் கல்வி

குறுகிய இவைசவளிகவளப் பூர்த்தி சசய்து, காணும் சபாருட்கவள
முழுவமப்படுத்திக் காணும் புலக்காட்சியவமப்பு விதி - மூட்ை விதி

sa
la

சபாருட்களின் இயல்புகள், மனிதனது சசயலியக்கம் ஆகியவற்றின்

இவைவிவனயினால் புலன் காட்சியின் தன்வம தீர்மானிக்கப்படுகிறது என
விளக்கியவர்கள் - பியாசஜ மற்றும் புரூனர்

உட்காட்சி வழிக்கற்றவல விளக்க சகாெலர் பயன்படுத்தியது - குரங்கு
203. தார்ண்வைக்கின் பயிற்சி விதி அவலசவண் விதி எனவும்
அவழக்கப்படுகிறது.

da

வாகனங்களுக்கு நான்கு முதல் ஆறு வவரயிலான எண்கள் தரப்படுவதன்
உளவியல் காரணி - கவன வச்சு
ீ

வழிக்காட்டுதல் சகாட்பாடுகளில் சபாறுத்தமற்ற ஒன்று - பிறழ்வு
நிவலயுவைசயாருக்கு மட்டும் சதவவப்படுவது.

Pa

ஸ்பியர்சமன் கருத்துப்படி நுண்ணறிவு உள்ளைக்கியசு - சபாதுக்காரணி G
மற்றும் சசயலுக்குரிய ஒரு சிறப்புக் காரணி S.
சதற்றுதல், திக்குதல் சபான்ற சமாழிப்சபச்சு குவறபாடுகவள எவ்வாறு
நீ க்கலாம் - சதாைர் பயிற்சி மூலமாகவும், மருத்துவ உதவி மூலமாகவும்.

w.

நைமாடும் சகள்விக்குறிகள் என உளவியலறிஞர் குரிப்பிடுவது பிள்வளப்பருவத்தினர்.

A,B என்ற குழந்வதகளின் மன வயது, காலவயது முவறசய 8,6 மற்றும் 6,8
எனில் அக்குவந்வதகளின் நுண்ணறிவு ஈவு சதாைர்பான சரியான கருத்து -

ww

A-யின் நுண்ணறிவு ஈவு B-வய விை அதிகம்
உளவியலறிஞர்கள் நுண்ணறிவு வளர்ச்சி முழுவமப் சபற்று விடுகிறது
எனக்குறிப்பிடும் அதிகபட்ச வயது – 16

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

வளர்ச்சிப் பருவத்தில் சதான்றும் அறிதிறன் சசய்பாட்டுக் குவறபாடு

et

காரணமாக நைத்வதயில் பின்தங்கியிருக்கும் குழந்வதகள் - மனவளர்ச்சி
குன்றிசயார்
முவற, புறத்சதற்று நுண்முவற

i.N

ஆளுவமவய அளவிடும் முவறகள் - வினா வரிவச முவற, தர அளவுசகால்

கிராமத்திலிருந்து குடும்பத்வதப் பிரிந்து நகரத்திற்கு கல்வி பயில சசல்லும்
மாணவனுக்கு ஏற்படுவது – மனப்சபாராட்ைம்

குறிப்பிட்ை மனசவழுச்சி இயல்பான சதாைர்புவைய சபாருளிலிருந்து
விலகி, முற்றிலும் சதாைர்பில்லாத சவசறாரு சபாருளின் பால்

sa
la

சசலுத்தப்படுதவலக் குறிப்பது – இைமாற்றம்

சதாைக்கக் கல்வி நிவலயில் மாணவர்கவளக் குழுக்ளாகப் பிரிக்க
பயன்படும் அளவுக்சகால் - சசய்விவனத்திறன்கள், நுண்ணறிவு, சிறப்பு
நாட்ைங்கள்

மந்த புத்தியுள்சளாரின் நுண்ணறிவு வளர்ச்சி எந்த வயதில் நின்று
சபாகக்கூடும் - 10 - 12 வயதில்

da

குழந்வத, ஒரு சபாருவளப் பற்றி மன பிம்பங்கவலப் பயன்படுத்தி
சிந்திக்கும் நிவல - உருவக நிவல

குழந்வதயின் சமாழி வளர்ச்சிவயப் பாதிக்கும் காரணி - உைல்
நலக்குவறவு, நுண்ணறிவு, இரு சமாழி வுழங்கும் குடும்பம்.

Pa

ஒரு தூண்ைவல வழங்குவதன் விவளவாக, ஒரு குறிப்பிட்ை துலங்கல்
திரும்பத்திரும்ப சதான்றுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரித்தால். அத்தூண்ைல் –
வலுசவற்றி

நைத்வத மாற்றக் சகாட்பாடு அடிப்பவையில் கற்றலுக்கு மூன்று

w.

சவளிக்கட்டுப்பாடுகள் அவசியம் எனக்கூறியவர் - ஸ்கின்னர்.
பாவ்லாவின் கற்றல் பரிசசாதவனயில் பயன்படுத்தப்பட்ைது – நாய்
சிரித்தல், ஒலிகவள எழுப்புதல், வசவககள் மூலம் சிறு குழந்வதகள்
தங்கள் சதவவகவள பிறருக்கு சதரிவிக்க முற்படுவது - சபச்சுக்கு

ww

முந்வதயநிவல

கற்றலின் இயல்பு சாராத கருத்து - கற்றல் சிறப்பு சபாருந்திய உயிரிகளிைம்
மட்டுசம காணப்படும்.
உணர்வுகள் சமசலாங்கி நிற்கும் நனவு நிவல - மன எழுச்சி

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

நைத்வதக் கூறுகளால் விளக்கியவர் – மக்டூகல்

et

மனசவழுச்சிகவள அறிவு, உணர்வு, உைலியக்கம் என்ற மூன்று இயல்பூக்க
பியாசஜயின் அறிதல் வளர்ச்சி சகாட்பாட்டின்படி முன்பின் மாற்றங்கவள
குழந்வத நன்கு உணர முடியும் நிவல - பருப்சபாருள் நிவல

i.N

ஒழுக்க வளர்ச்சியில் உளவியலாளர்கள் குறிப்பிடும் நிவலகள் – 4

குழந்வதயின் தற்கருத்திவன பாதிப்பவவ - மரபுக் காரணிகள், குழந்வத
மீ தான குடும்ப சசல்வாக்கு, புறச்சூழ்நிவலகள்.

கற்றலின் விவளவாக ஒருவன் சபறும் இணக்கமான இவசவு சபற்ற
உைலியக்க சசயல்கவள எவ்வாறு அவழப்பர் – சசய்திறன்கள்

sa
la

குழந்வதயின் வாழ்க்வகயில் குடும்பம் ஒரு – ஆதாரக்குழு
விவரவுக் கல்வித்திட்ைம் வளவமக் கல்வித்திட்ைம் எந்த

குழந்வதகளுக்காக பரிந்துவரக்கப்பட்ைவவ - மீ த்திறன் குழந்வதகள்
மனசவழுச்சி சிக்கலில் ஒன்று - இருமுகப் சபாக்கு

பிள்வளப் பருவத்தினவர இவ்வாறும் அவழப்பதுண்டு - உயிருள்ள
சகள்விக்குறிக.
மற்றும் சபாறாவம

da

புலன் உணர்ச்சிகளால் தூண்ைப்படும் மன எழுச்சிகள் முவறசய அன்பு
வளர்ச்சியின் காரணமாக முன்சனற்றம் நிகழலாம் அல்லது நிகழாமலும்
சபாகலாம்.

Pa

எல்லாப் பருவத்திலும் வளர்ச்சி விகிதம் ஒசர சீராக அவமவதில்வல.
சசயல்படு ஆக்க நிவலயிறுத்தம் ஸ்கின்னரால் துலங்கல் சார் ஆக்க
நிவலநிறுத்தம் என அவழக்கப்பட்ைது.
ஒரு குழந்வத தனது சபாம்வமவய குளிப்பாட்டி, பாலூட்டி உறங்கச்

w.

சசய்வது சபால் நைந்து சகாள்வது மன வளர்ச்சியின் சசயலுக்கு முற்பட்ை
நிவல

அச்சம் என்பது ஒரு - அடிப்பவை மன எழுச்சி
மகிழ்ச்சியற்ற சுற்றுப்புறம், நண்பர்கள் இல்லாத முன் பிள்வளப் பருவக்

ww

குழந்வதகளின் பிரச்சவன - தாழ்வம உணர்வு
உளத் தடுமாற்றங்களால் பீடிக்கப்பட்ைவர்களின் நைத்வதகவள விவரிக்கும்
உளவியல் பிரிவு - சநறிபிறழ் உளவியல்
கவனித்தவல தீர்மானிக்கும் புதுவம ஒரு – புறக்காரணி

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

புலன்காட்சிவயத் சதாற்றுவித்த ஒரு சபாருள் இன்றிசய அப்சபாருள் பற்றி

et

உணர்தல் – சாயல்

ஒப்பார்குழு ஆதிக்கம் தவலதூக்கி நிற்கும் பருவம் – குமரப்பருவம்
ஃப்ராய்டு மன பாலூக்க ஆளுவம வளர்ச்சிவய 5 படிநிவலகளாக

i.N

விளக்குகிறார்.

நிவனவு கூர்தலின் முதல் நிவலயாகக் கருதப்படுவது – கற்றல்

பின்னர் கற்றலானது முன்பு கற்றவத மறத்தல் இதற்கு என்ன சபயர் பின்சனாக்கத் தவை

முன்பு கற்றவவ பின்னர் கற்றவத மறத்தல் இதற்கு என்ன சபயர் -

sa
la

முன்சனாக்கத் தவை

சைசிஸ்ைாஸ் சகாப் என்னும் கருவி எதவன அளவிைப் பயன்படுகிறது கவன வச்சு
ீ

மறதிக்குக் காரணியாக அவமவது – அச்சம்

மறதிக்கு அடிப்பவையான காரணம் – பயன்படுத்தாவம

ஒசர பாைத்வத நீண்ை சநரம் ஒசர கற்பித்தல் முவறயில் கற்பிக்கும்சபாது

da

மாணவர்களுக்கு ஏற்படுவது – சலிப்பு

ஒசர பாைத்வத நீண்ை சநரம் பல்சவறு கற்பித்தல் முவறயில்
கற்பிக்கும்சபாது மாணவர்களுக்கு ஏற்படுவது – மகிழ்ச்சி
நிவனவு கூர்தலின் இறுதி நிவலயாகக் கருதப்படுவது - மீ ட்டுக் சகாணர்தல்

Pa

கற்றல், மனதிலிருத்தல், மீ ட்ைறிதல், மீ ட்டுக் சகாணர்தல் ஆகிய படிகவளக்
சகாண்ைது – நிவனவு

பவழய கற்றலானது புதிய கற்றலுக்கு உதவுவது - பயிற்சி மாற்றம்
பயிற்சி மாற்றக் சகாட்பாைான சபாதுவிதிக் சகாட்பாட்வை உருவாக்கியவர் –

w.

ஜட்

பயிற்சி மாற்றக் சகாட்பாைான உளப்பயிற்சி சகாட்பாட்வை உருவாக்கியவர் வில்லியம் சஜம்ஸ்

முதலில் கற்ற சசயல் புதிய சசயவல கற்பதற்கு உதவி சசய்தால் அந்த

ww

பயிற்சி மாற்றத்திற்கு சபயர் - சநர் பயிற்சி மாற்றம்.
முதலில் கற்ற சசயல் புதிய சசயவலக் கற்பதற்கு தவையாக இருந்தால்
அந்த பயிற்சி மாற்றத்திற்கு சபயர் - எதிர் பயிற்சி மாற்றம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

முதலில் கற்ற சசயலானது ஒர் புதிய சசயவலக் கற்பதற்கு உதவாமசலா
சபயர் - பூஜ்ய பயிற்சிய மாற்றம்

et

அல்லது தவையாக இல்லாமசலா இருந்தால் அந்தப் பயிற்சி மாற்றத்திர்கு
மனதில் இருத்தியவத சவளிசய ஒர் தூண்டுதலாய்த் சதரியும் சபாழுது

i.N

அவத அவையாளம் கண்டு சகாள்வது – மீ ட்ைறிதல்

கற்றவற்வற நமக்குத் சதவவப்படும் வவர மனதில் வவக்கப்படும்
நிவனவின் பகுதி – மனத்திலிருத்தல்

குறுக்கீ டுக் சகாள்வக எதனுைன் சதாைர்புவையது - மறதி.

மறதி வவளவுப் பரிசசாதவனவய அளித்தவர் – எபிங்காஸ்

sa
la

கற்றலுக்கு ஊக்கம் இல்லாமலிருந்தால் கற்பவர் சதர்ச்சியவைவதில்வல
இதற்கு என்ன சபயர் - ஊக்கு வித்தல் எல்வல

மாணவர்களின் குறிக்சகாள் எளிதாக அவையக் கூடியதாக இருந்தால் அந்த
மாணவர் ஆர்வத்வதயும் ஊக்கத்வதயும் இழந்து விடுவார் இதற்கு என்ன
சபாருள் - உளவியல் எல்வல

ஒருவன் கற்றலில் சதவவயான முன்சனற்றத்வத அவைந்த சபாழுது
அறிவு எல்வல

da

சமற்சகாண்டு எத்தவகய முன்சனற்றமும் இருக்காது இதற்கு என்ன சபயர் பயிற்சியில் முன்சனற்றமில்லாதசபாழுது கற்றல் நிகழ்வு நிவலயாக
உள்ளது இதற்கு என்ன சபயர் - சதக்க நிவல
பாக்லி

Pa

பயிற்சி மாற்றக் சகாட்பாைன குறிக்சகாள் சகாட்பாட்வை உருவாக்கியவர் –
ஒரு கற்றல் வவரபைத்தில் கற்றலின் வளர்ச்சி ஒசர விகிதத்தில் இருக்கிறது
இதன் சபாருள் - பூஜ்ஜய முன்சனற்றம்

w.

கற்றல் வவரபைத்தில் கற்றலின் வவளவின் தட்வையான பகுதிக்கு என்ன
சபாருள் - சதக்க நிவல

கற்றல் வவரபைத்தில் கற்றல் சதாைக்கத்தில் குவறவாகவும் பின்னர்
பயிற்சியினால் அதிகமாக இருப்பவதயும் குறுக்கின்றது - இதற்கு என்ன

ww

சபாருள் - சநர் மவற முன்சனற்றம்
ஒரு கற்றல் வவரபைத்தில் கற்றல் சதாைக்கத்தில் சவகமாக நிகழ்த்தும்
பின்னர் பயிற்சியினால் சமதுவாக நிகழ்கிறது இதற்கு என்ன சபாருள் எதிர்மவற முன்சனற்றம்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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வசமன்.

et

வயதுசகற்ற முவறயில் நுண்ணறிவுச் சசாதவனவய அவமத்தவர் - பிசன மனவயதுக்கும் கால வயதுக்கும் இவைசய உள்ள சதாைர்பு - நுண்ணறிவு
ஈவு

i.N

கனவுகள் ஆய்வு என்ற நூவல எழுதியவர் - சிக்மண்ட் பிராய்ட்

குழந்வதயின் பல்சவறு பருவங்களில் ஏற்படும் வளர்ச்சி மாற்றங்கவள
ஆராயும் உளவியலின் பிரிவு - பருவ வளர்ச்சி உளவியல்

ஒருவனது உள்ளத்திலுள்ளவற்வற அவன் விருப்பு, சவறுப்பின்றி ஆராய்ந்து
விவரித்தாலும், அவ்வாறு விவரிக்கப்பட்ைவற்வறப் பகுத்தாய்ந்து

sa
la

வவகப்படுத்தலும் அகசநாக்கு முவறயாகும் என்று கூறியவர் – வண்ட்டு
மனிதர்கள் சமற்சகாள்ளும் தற்காப்பு நைத்வதகள் – 60
ைாரன்சு கூறிய ஆக்கத் திறன் பண்புகள் – 5

ஆக்கத் திறன் அடிப்பவையில் சிக்கல் தீர்க்கும் முவறயில் ஆஸ்சபார்ஸ்
உருவாக்கிய படிகள் – 5

சமதுவாக கற்சபாரின் நுண்ணறிவு ஈவு - 70 முதல் 90

da

ஒரு கரு இரட்வையர்கள் ஒசர சூழலில் வளர்ந்தால் அவர்களின் நுண்ணறிவு
ஈவு – 87

கற்றலில் கற்றலிவன விளக்கியவர் – சவர்திமர்
சபாருத்தப்பாடு வாழ்க்வகயின் அடிப்பவை என்று கூறியவர் – செட்பார்டு

Pa

கற்பதற்கான 5 படிகவள அறிமுகப்படுத்தியவர் – செட்பார்டு
குமில் என்ற நூவல எழுதியவர் – ரூசசா
தனியாள் நுண்ணறிவு சசாதவன மூலம் மீ த்திறன் உவைய
மாணாக்கர்களின் நுண்ணறிவு ஈவு – 140

w.

சைர்மன் தனது சசாதவனக்கு மீ த் திறன் உவைய மாணாக்கர்களின்
எண்ணிக்வக – 1508

சைர்மன் நுண்ணறிவு சசாதவன மூலம் மீ த் திறன் உவைய
மாணாக்கர்களின் நுண்ணறிவு ஈவு – 140

ww

உயர் அறிவாண்வம உள்ள குழந்வதகள் தங்களிைம் உள்ள 3 உயர்
திறவமகள் மூலம் தங்களுக்கும், சமுதாயத்திற்கும் பயனுள்ள சசயல்கவள
சசய்கின்றனர் என்று கூறியவர் – சதன்சாலி
குற்றம் புரியும் பண்பும், பாரம்பரியம் என்ற ஆய்வு சசய்த உளவியல்
வல்லுநர் – கார்ல்பியர்சன்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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புலன் இயக்கப்பருவம் என்பது - 0-2 ஆண்டுகள்.

et

நுண்ணறிவு என்பது சதாைர்ச்சியாக வளர்ச்சியவையும் ஓர் ஆற்றல் என்று
கூறியவர் - பீசன.
ஏபிஎல் என்பது - சசயல் வழிக்கற்றல்

i.N

சதாைக்கக் கல்வி பயில வரும் சபாது குழந்வதகளின் நரம்பு மண்ைலம் 90% வளர்ச்சியவைந்து வருகிறது.

உளவியல் சசாதவன ஆய்வகத்வத முதன் முதலில் நிறுவியவர் - முதல்வர்
வலர்.

சபஞ்சமின் புளும் பிரித்த அறிவு சார் எண்ணிக்வக – 6

sa
la

பிறக்கும் குழந்வதயின் மூவளயின் எவை சுமார் 350 கிராம்.
பிறக்கும் குழந்வதயின் உயரம் சுமார் 52 சச.மீ .

ஆளுவம வளர்ச்சியில் 8 நிவலகள் உள்ளன என்று கூறியவர் – எரிக்சன்
ஆய்வில் காணப்படும் பல்சவறு படிகவள உருவாக்கியவர் – ஜான்ரூயி
சதாவலக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் எல்சலாவரயும் ஈர்ப்பது – விளம்பரங்கள்
நுண்ணறிவு சசாதவன ஏழு வவகயான அடிப்பவை மனத் திறன்கவள

da

உவையது என்று கூறியவர் – தர்ஸ்ைன்

பிறருவைய எண்ணங்கவளயும், கருத்துக்கவளயும் நம்வம அறியாமசலசய
ஏற்றுக் சகாள்ளுதல் – கருத்சதாற்றம்
சிகாசகா

Pa

குழந்வதகளின் உள மருத்துவ விடுதி முதன் முதலில் நிறுவப்பட்ை இைம் –
சகஸ்ைால்ட் சகாள்வகவய பின்பற்றி தார்ண்னைக்கின் விதி - உவைவம
விதி

கற்றலின் சதக்க நிவல – பிளாட்சைா

w.

மனவளம் குன்றிய குழந்வதகளின் நுண்ணறிவு ஈவு - 80க்கும் கீ ழ்
அருவாண்வமச் சசாதவனகளில் மிக குவறவான நுண்ணறிவு ஈவு
சபறுபவர்கள் - மனவளம் குன்றிய குழந்வதகள்
வகுப்பில் பிற்பட்ைக் குழந்வதகளாக கருதப்படுபவர்களின் சதவதம்
ீ
8 முதல்

ww

10%

வகுப்பில் உயர் அறிவான்வமக் குழந்வதகளின் சதவதம்
ீ
3 முதல் 5%
திருடுதல் என்பது - சநறிபிறழ் நைத்வத
பதட்ைம் என்பது - மிதமான மனசநாய்
மனச்சிவதவு என்பது - தீவிரமான மன சநாய்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
http://www.trbtnpsc.com/2017/03/12th-march-2017-old-question-papers.html

www.Padasalai.Net
18

www.TrbTnpsc.com

உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

ஒழுக்கமின்வம என்பது - பிரச்சவன நைத்வத

et

சபாய்ப் சபசுதல் என்பது - பிரச்சவன நைத்வத
ஆங்கிலத்தில் நைத்வதசயன்பதிவன குறிக்கும் குறிப்சபழுத்துகள் - S --> R
சி.எஸ். வமயர்ஸ் வலியுறுத்துவது - நளமுவற உளவியல்
நுண்நிவலக் கற்பித்தல்
மனித வளர்ச்சி = மரபு நிவல x சூழ்நிவல

i.N

கற்பித்தல் சிக்கவல குவறத்து, கற்பித்தல் நிவலயிவன சுருக்குவது -

தூண்ைலுக்கும் துலங்கலுக்கும் இவைசய காணப்படும் இவைசவளி 0,03
விநாடி

sa
la

பரம்பவரயாக வரும் மரபு நிவல - உயிரியல் மரபு நிவல

சசயல் சதாைர் ஆராய்ச்சியிவன முதன் முதலில் வலியுறுத்தியவர் - ஸ்டீபன்
எம். சகாரி

அக சநாக்கு முவறவயப் பற்றி விவரித்தவர் - இ.பி. டிட்சனர்.
கற்றலின் முக்கிய காரணி ஒன்று – கவர்ச்சி

சவகு நாட்கள் நமது நிவனவில் இருப்பவவ - பல்புலன் வழிக்கற்றல்

da

கற்றல் என்பது - அவைதல், திறன், அறிவு, மனப்பான்வம

நைத்வத சகாட்பாட்டின் அடிப்பவை - தூண்ைல் – துலங்கல்
சராசரி நுண்ணறிவு ஈவு - 90 – 109
பற்றியது

Pa

பிரயாசஜயின் ( (பியாசஜ)) சகாட்பாடு குழந்வதகளின் - அறிவு வளர்ச்சி
ஒரு குழந்வதயின் முதல் ஆசிரியர் - சபற்சறார்.
தர்க்க ரீதியான சிந்தவன என்பது – ஆராய்தல்
நிவனவாற்றல் என்ற நூலின் முதல் பிரதிவய சவளியிட்ைவர் – எபிங்கஸ்

w.

கற்றலுக்கு உதவாத காரணி - குழுக் காரண
சமாழியில்லா சசாதவன - ஆக்கச் சிந்தவன வவக சசாதவனவயச் சாரும
அறிவுசார் கற்றல் அணுகுமுவற அல்லாதது - சசய்து கற்றல்
குழந்வதவய குழந்வதயாக கருத சவண்டும் என்று கூறியவர் – ரூசசா

ww

குழந்வதகளுக்கான கற்கும் உரிவமவய ஐ.நா. சவப எப்சபாழுது
பிரகைனப்படுத்தியது - 1959 நவம்பர் 20
தார்ண்வைக்கின் பயிற்சி விதி எதன் முக்கியத்துவத்வத வலியுறுத்தி
கூறுகிறது – பரிசு

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
http://www.trbtnpsc.com/2017/03/12th-march-2017-old-question-papers.html

www.Padasalai.Net
19

www.TrbTnpsc.com
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சசாதவனயில் ஸ்கின்னர் பயன்படுத்திய விலங்கு – எலி
உட்காட்சி மூலம் கற்றல் – சகாலர்

et

தன்னிச்வசயாக வாழும் துலங்கவளச் சார்ந்த ஆக்க நிவனவுறுத்தல் கற்றல்

கற்றல் வவககளில் சபாருந்தாத ஒன்று - மனப்பாைம் சசய்து கற்றல்

i.N

பிறருக்கு உதவி சசய்யும் மனப்பான்வமவய - தர்ம சிந்தவன எனலாம்.
உைல் வளர்ச்சி சவகமாக நவைசபறும் பருவம் எது ? சிசுப்பருவம்
ஒழுக்க வளர்ச்சிவய பற்றி கூறிய உளவியல் அறிஞர் – மக்டூகல்

நுண்ணறிவு இரு காரணிகளால் ஆனது என கூறிய உளவியல் அறிஞர் மன வயது (MA)

ஸ்பியர் சமன்.

sa
la

நுண்ணறிவு ஈவு என்பது - நுண்ணறிவு ஈவு = --------------------------- x 100
கால வயது (CA)

வளர்ச்சி ொர்சமான் அளவுக்கு அதிகமாக பிட்யூட்ரி சுரப்பியில் சுரக்கும
சபாது அசாதாரண உைல் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது.

குழந்வதயின் சுதந்திர உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கும் சபாது தாசன சதாைங்கும்
திறன் 4-6 வயதில் ஏற்படுகிறது.

da

எரிக்சனின் கூற்றுப்படி மனிதனின் சமூக சகாட்பாடு எத்தவன நிவலகவளக்
சகாண்டுள்ளது? 8 நிவலகள்

கவன வச்சி
ீ
அறிய உதவும் கருவி – ைாச்சிஸ்ைாஸ்சகாப்
ஒருவரின் ஆளுவமக் சகாளாறுகளுக்கு அடிப்பவையாக அவமவது -

Pa

மனசவழுச்சி அதிர்வுகள்

சிக்கலான சபாதுவமக் கருத்து - சிறிய நீ லநிற சதுர கட்வை
உயர் அறிவாண்வம குழந்வதகளிைம் காணப்படும் உயர்திறவமகள் - உயர்
அறிவாண்வம, உயர் சசயலாக்கம், உயர் ஆக்கத்திறன்.

w.

மாணவர்கள் கற்கும் சவகத்திற்கு வழங்கப்படும் நூல்கள் நிரல் வழிக்
கற்றல் நூல்கள்.

தனியாள் சவறுபாட்டிற்கு காரணமாக இருப்பது - மரபு மற்றும் சூழ்நிவல
தனியார் சவறுபாடுகள் ஆறு பரப்புகளில் காணப்படுகிறது என்று கூறியவர் -

ww

வைலர்.

மாணவர்களின் சமூகப் பண்புகவள வளர்ப்பதற்கு உதவுவன - அறிவு
வளர்ச்சி, ஒழுக்க வளர்ச்சி, அறிவியல் வளர்ச்சி.
மாணவர்களிைம் மனநலத்வத வளர்ப்பதற்காக சமற்சகாள்ளப்படும்
முயற்சிகள் - இலக்கிய மன்றம் நைத்துதல், கல்வி சுற்றுலா மற்றும்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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சபாட்டிகள் நைத்துதல், சாரணர் இயக்கம் சபான்றவற்றில் பங்கு சகாள்ள

et

சசய்வது

சரியான இலக்குகவள முடிவு எடுக்க முடியாத நிவலயில் ஒருவருக்கு
ஏற்படும் சபாராட்ைம் - மனப்சபாராட்ைம்.
ஆளுவமயின் வவககள் – இரண்டு

i.N

ஆக்கச் சிந்தவனயில் நான்காவது படி - சரி பார்த்தல்.

ஆளுவமக் கூறுகளின் வவகப்பாட்டிவன கூறியவர் – ஐச

ன்க்

ஆளுவமவயத் சதாற்றுவிக்கும் காரணிகள் - இரண்டும்.

ஆளுவமவய சதாற்றுவிக்கும் காரணிகள் - உயிரியல் காரணிகள்,

sa
la

சமூகவியல் காரணிகள், உளவியல் காரணிகள்

மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் தரும் என்று கூறியவர் - திருவள்ளுவர்.
ஆளுவம என்பது ஒருவரது பண்புகளின் தனித்தன்வம வாய்ந்த அவமப்பு
என்று கூறியவர் – கில்சபார்டு

ஆளுவம என்பது மனிதர்கள் தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ை சூழ்நிவலயில்
என்ன சசய்வார்கள் என்பவத முன்கூட்டிசய அறிய உதவுவது - சகட்ைல்.

da

மனிதர்கள் தங்களின் சூழ்நிவலக்சகற்ப ஏற்படுத்திக் சகாண்ை
சபாருத்தப்பாடு, நிவலயான பழக்கங்கள் இவற்றின் ஒருங்கிவணப்சப
என்று கூறியவர் – சகம்ப்

மனநலம் என்பது மனநிவறவு, மனசவழுச்சி, முதிர்ச்சி, சபாருத்தப்பாடு

Pa

எனக் கூறுபவர்கள் - உளவியலறிஞர்கள்.

ஒரு மாணவன் பள்ளியில் பக்கத்து மாணவனின் புத்தகத்வத திருடுவது பிரச்சிவன நைத்வத.

சிறந்த மன நலன் உள்ள ஆசிரியர்களால் மட்டுசம - நல்ல மநிவல உள்ள

w.

மாணவவன உருவாக்க முடியும்.

மாணவர்களின் நுண்ணறிவு, ஆக்கத்திறன் சபான்றவவ - உள்ளார்ந்த
ஆற்றல்கள்.

சமுதாயத்தில் சுருங்கிய இலட்சிய பதிப்பாக சசயல்படுவது - பள்ளி

ww

மனநலம் என்பது ஒருவனது ஆளுவமயின் நிவறவான இவசவான
சசயற்பாட்வை குறிப்பது என்று கூறியவர் – செட்பீல்டு
ஒருவரின் மனநலத்வத தீர்மானிக்கும் காரணிகள் – நான்கு
ஒருவர் நைத்வத பிறழ்ச்சிகள் ஏதுமின்றி, பிறசராடு இவணந்து சபாகும்
தன்னிணக்கசம மன நலம் என்று கூறியவர் - மார்கன் கிங்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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மனநலமுவைசயாரின் நைத்வதகள் யாவன?

et

வாழ்க்வகயில் குறிக்சகாள்கவளயும், இலட்சியங்கவளயும் சபற்றிருப்பவர்,
நுண்ணறிவும், சரியான முடிவுகவள சமற்சகாள்பவர், நவகச்சுவவ
சபற்றிருப்பவர்.

i.N

உணர்வு, தன்னம்பிக்வக மற்றும் சமூகப் சபாருத்த பாட்டிவன

ஒருவரது மனநலத்வத தீர்மானிப்பவவ - மரவு வழிக் காரணிகள், உைல்

நலக் காரணிகள், குழந்வதப் பருவத்தில் அடிப்பவை சதவவகளில் திருப்தி.
தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பயனும், மகிழ்ச்சியும் விவளகின்ற

வாழ்க்வகயில் எல்லா சூழலிலும் சபாருத்தப்பாடு சசய்து சகாண்டு,

sa
la

மகிழ்ச்சியாக வாழ்பவர்கள் - மனநலமுவைசயார்.

உளவியலின் அடிப்பவையில் மன நலம் என்பது - மனநிவறவு சபறுதல்,
மனசவழுசி, முதிர்ச்சி சபறுதல், சூழலுைன் சபாருத்தம்பாடு சசய்தல்
சபான்றவவ.

ஒரு குறிக்சகாவள அவைய முடியாமல் தடுக்கப்படும் சபாது மனசிவதவு
ஏற்படுகிறது என்று கூறியவர் - மார்கன் கிங்

da

வடிவவமப்புக் சகாட்பாட்வை உருவாக்கியவர் - டிட்ச்னர் (Edward Bradford
Titchener)

மானிை உளவியல் Humanistic Psychology - கார்ல் சராஜர்ஸ், மாஸ்சகா
உளவியல் பரிசசாசவனகள் - சவபர் (E.H.Weber)

Pa

உள இயற்பியல் (PSYCHOPHYSICS) - ஃசபச்சனர் (Gustav.T.Fechner)
முதல் உளவியல் ஆயாவகத்வத உருவாக்கியவர் - வல்கம் வுண்ட் Wilhelm
Wundt

தனியாள் சவறுபாடுகவள அளவிட்ைவர் - சர். பிரான்

ிஸ் கால்ைன்,

w.

ஆர்.பி.காட்ைல்

மருத்துவ உளவியல் முவறகள் – சமஸ்மர்
அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் சகாட்பாடு (Congnitive Development) பியாசஜ Jean
Piaget, புரூணர் Jerome S.Bruner.

ww

நுண்ணறிவுச் சசாதவனகள் - பிசன Alfred Binet, வசமன் Theodore Simon
கருவிசார் (அ) சசயல்பாடு ஆக்காநிவலயிறுத்தக் கற்றல் - ஸ்கின்னர்
(B.F.Skinner)
மவறமுக அறிவுவரப் பகர்தல் (சநறி சாரா அறிவுவரப் பகர்தல் - கார்ல்
சராஜர்ஸ் (Carl .R. Rogers)

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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சமரச அறிவுவரப் பகர்தல் - F.C. தார்ன் F.C.Thorne
சசால் உளவியல் அறிஞர் சபயர் அல்ல.
முயன்று தவறிக் கற்றல் – தார்ண்வைக்

i.N

ஆக்க நிவலயிறுத்தக் கற்றல் - பாவ்லவ் Irvan petrovich Pavlov

et

முழுவமக்காட்சிக் சகாட்பாடு - சகஸ்ைால்ட் Gestalt. இது ஒரு சஜர்மன்

நைத்வதயியல் (Behaviourism) - வாட்சன், சைால்மன், ஸ்கின்னர், ெப்
உந்தக் குவறப்புக் கற்றல் சகாட்பாடு – ெல்
உட்காட்சி மூலம் கற்றல் – சகாலர்

நுண்ணறிவுச் சசாதவனயின் தந்வத - ஆல்பிரட் பீசன

sa
la

நுண்ணறிவுச் கட்ைவமப்பு சகாட்பாடு - சஜ.பி.கில்சபார்டு
நுண்ணறிவு படிநிவலக் சகாட்பாடு -

ிரில் பர்ட் – சவர்னன்

நுண்ணறிவு பலகாரணிக் சகாள்வக – தார்ண்வைக்

நுண்ணறிவு குழுவகரணிக் சகாள்வக - எல்.எல்.தார்ஸ்ைன்

நுண்ணறிவு இரு காரணிக் சகாள்வக - ஸ்பியர்சமன் (Charles Spearman)
இயல்பூக்கக் சகாள்வக - வில்லியம் மக்டூகல், வில்லியம் சஜம்ஸ்

da

குறிக்சகாள் சகாட்பாடு - பாக்லி W.C.Bagley
சபாதுவமப் படுத்தல் சகாட்பாடு – ஜட்

ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் சகாட்பாடு – தார்ண்வைக்
மறத்தல் சசாதவன - எபிங்காஸ் - H.Ebbinhaus

Pa

மறத்தல் சகாட்பாடு – பார்ட்லட்

அவைவூக்கம் - சைவிட் சமக்லிசலண்ட்
படிநிவலக் கற்றல் சகாட்பாடு – காக்சன
களக்சகாட்பாடுக் கற்றல் சகாள்வக - குர்த் சலவின்

w.

அவாவு நிவல அல்லது விருப்ப அளவு - சைம்சபா(Dembo)
பார்வவத் திரிபுக் காட்சி - முல்லர், லயர்
முதன்வமக் கற்றல் விதிகள் – தார்ண்வைக்
நவன
ீ உளவியலின் தந்வத – பிராய்டு

ww

குமரப்பருவத்தினரின் பிரச்சவனகள் - ஸ்ைான்லி ொல்
கட்டுப்பாைற்ற இவணத்தறிச் சசாதவன – யூங்
சபாருளறிசவாடு இவணத்தறிச் சசாதவன - முர்சர - மார்கன்.
வமத்தைச் சசாதவன - செர்மான் சரார்சாக்
பகுப்பு உளவியல் - கார்ல் ஜி யூங்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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தனி நபர் உளவியல் – ஆட்லர்

et

உளப்பகுப்புக் சகாட்பாடு - சிக்மண்ட் பிராய்ட்

வளர்ச்சி ஆளுவமக் சகாள்வக - சிக்மண்ட் பிராய்டு, ஆட்லர், யூங்

வவகப்பாடு - அடிப்பவைக் கூறு ஆளுவமக் சகாள்வக - ஐசன்க்(H.J.Eysenck)

i.N

அடிப்பவைக் கூறு ஆளுவமக் சகாள்வக - G.W.ஆல்சபார்ட் , R.B.காட்ைல்
வவகப்பாடு ஆளுவம சகாள்வக - ெிப்சபாக்வரட்ஸ், கிசரட்சுமர்,
செல்ைன்.

மனப்பாண்வம அளவிடும் முவறவய உருவாக்கியவர்கள் - தர்ஸ்ைன்,
லிக்கர்ட்

sa
la

சதாழில் ஆர்வ மனப்பான்வம அளவுசகாவல உருவாக்கியவர் – பிசரஸ்
சதாழில் ஆர்வ பட்டியவல உருவாக்கியவர் – ஸ்டிராங்

சதாழில் ஆர்வ வரிவசப் பதிசவட்வை உருவாக்கியவர் - கூைர் (G.F.Kuder)
இயல்பூக்கக் சகாள்வக - வில்லியம் மக்டூகல், வில்லியம் சஜம்ஸ்
படிநிவலத் சதவவகள் சகாட்பாடு – மாஸ்சலா
அைவூக்கம் - சைவிட் சமக்லிசலண்ட்

da

மறத்தல் சகாட்பாடு – பார்ட்லட்

மறத்தல் சசாதவன – எபிங்காஸ்

ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் சகாட்பாடு – தார்ண்வைக்
சபாதுவமப் படுத்துதல் சகாட்பாடு – ஜட்

Pa

குறிக்சகாள் சகாட்பாடு – பாக்லி

படிநிவலக் கற்றல் சகாட்பாடு – காக்சன
குமரப் பருவனத்தினரின் பிரச்சவனகள் - ஸ்ைான்லி ொல்
நவன
ீ உளவியலின் தந்வத – பிராய்டு

w.

முதன்வமக் கற்றல் விதிகள் – தார்ண்வைக்
அவாவு நிவல அல்லது விருப்ப அளவு – சைம்சபா
களக்சகாட்பாடுக் கற்றல் சகாள்வக -குர்த் சலவின்
NAPE என்பது என்ன? சதசிய வயது வந்சதார் கல்வித் திட்ைம் 1978

ww

அறிசவாளி இயக்கம் சதாைங்கப்பட்ை ஆண்டு – 1990
Operation Enlightment என்பது என்ன - அறிசவாளி இயக்கம்
சசன்வனயில் உயர்நிவலப்பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்ை ஆண்டு – 1814
தமிழ்நாட்டுப் பாைநூல் எந்த வருைம் நிறுவப்பட்ைது -1970
தமிழ்நாட்டில் 10, +2, +3 எந்த வருைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது – 1978

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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1982ல் எம் ஜி இராமச்சந்திரன் சகாண்டு வந்த முக்கியத் திட்ைம் -

et

முதலவமச்சர் சத்துணவுத் திட்ைம்

14 வயதிற்குட்பட்ை அவனத்து குழந்வதகளுக்கும் ஆரம்பக்கல்வி அடிப்பவை
உரிவம என்பது இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் எந்த பிரிவு - பிரிவு 21 –ஏ

i.N

புதுவமயான சசாற்கவள எழுதும் பயிற்சி பற்றி குறிப்பிட்ைவர் -மால்ட்ஸ்
சமன்

“சதாைக்கக் கல்வி ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாகும்” கூறியவர் சபராசிரியர் அமர்த்தியா சசன்

கல்விக்கான முக்சகாண சசயல்பாட்வைக் கூறியவர் – சரைன்
சவங்கிைசுப்பிரமணியம்

sa
la

“இந்தியாவில் இந்தியக் கல்வி இல்வல” கூறியவர் - ைாக்ைர் டி

”எரியும் விளக்சக மற்சறாரு விளக்வக எரிய உதவும் “ – தாகூர்
காசா டி பாமினி யாரால் நிறுவப்பட்ைது - மரியா மாண்டிசசாரி
முன்சனாக்குத் தவைவய ஆராய்ந்தவர்- ஆசபல், அண்ைர்வுட்
பின்சனாக்குத்தவைவய ஆராய்ந்தவர் - முல்லர், பில்சக்கர்

da

கற்பித்தல் இயந்திரத்தளத்தின் முன்சனாடி - பி எப் ஸ்கின்னர்
புறத்சதற்று நுண்முவற என்பது - ஊடுகதிர் நிழற்பைம் மூலம்

“வகுப்பவற பணியவற சபால் இருக்க சவண்டும்” கூறியவர் –ஜான்டூயி
சமலாண்வம பற்றி கூறுபவர்- ஆல்பர்ஸ்

Pa

சவக்ஸ்லர் என்பவர் உருவாக்கிய நுண்ணறிவுச் சசாதவன
எதவனக்கணக்கிைப் பயன்படுகிறது – விலக்கல்
ஜான்டூயி சகாள்வக - பயனளவவக் சகாள்வக
பார்வவயற்சறாருக்கான எழுத்துமுவறவய உருவாக்கியவர் –ப்சரய்ல்

w.

அறிவுப்புல வவரப்பைம் எனும் கருத்வதக் கூறியவர்- சைால்மன்
நிவறயாளுவமவய உருவாக்கியவர்- ெர்லாக்
அறிவாண்வம ஈவு சசால்வல முதன்முதலாகப் பயன்படுத்தியவர் –சைர்மன்
"Gifted" என்ற சசால்வல முதன்முதலில் பயன்படுத்தியவர்- விப்பிள்

ww

L.O.E என்பது - வாழ்க்வக வமயக் கல்வி
கற்றவலப் பாதிக்கும் முக்கியமான காரணி – மறத்தல்
வயது வந்சதார் கல்வித்திட்ைம் என்பது - 15 வயது முதல் 35 வயதுவவர
தற்கால வடிவியலின் தந்வத – யக்லிட்
இந்தியாவில் முதல் எழுத்தறிவு சபற்ற மாவட்ைம் – சகாட்ையம்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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+2 நிவலயிசலசய மாணவர்களுக்கு IAS, IPSபயிற்சி சகாடுக்க சவண்டும்

et

என்றவர் - L.K.ஜா

நுண்ணறிவு என்ற சசால்வல முதன் முதலாகப் பயன்படுத்தியவர் –சிசசரா
நுண்ணறிவு 16 வயதில் முழுவமயவையும் எனக் கூறியவர் – சமரில்

i.N

"அக்னிச் சிறகுகள்" என்ற நூலின் ஆசிரியர் - விஞ்ஞானி அப்துல் கலாம்
"சபாரும் அவமதியும்" என்ற நூவல எழுதியவர் – ைால்ஸ்ைாய்

"வம ஸ்ட்ரகில்ஸ்" என்ற நூவல எழுதியவர் - ஈ சக நாயனார்
"ஞானரதம்" என்ற நூவல எழுதியவர் - பாரதியார்.

"குருவின் காலடியில்" என்ற நூவல எழுதியவர் - சஜ கிருஷ்ணமூர்த்தி

sa
la

சஜ. எச்.சபஸ்ைாலஜி என்ற நூவல எழுதியவர் - "லிசயானார்டும்
சகர்ைரூடும்"

“Adul Learning" என்ற நூவல எழுதியவர் - ைாக்ைர் ஆர் சஜயசகாபால்
"நாவளய பள்ளிகள்" என்ற நூவல எழுதியவர் – ஜான்டூயி

" A Journal of Father" என்ற நூவல எழுதியவர் – சபஸ்ைாலஜி
"ஸ்வைர்” என்ற நூவல எழுதியவர் - விக்ைர் ெீயூசகா

da

புள்ளியியலின் தந்வத - சர் சரானால்டு ஏ பிஸ்

ர்

உதவிக்கல்வி அலுவலர் எவ்வாறு சதர்வு சசய்யப்படுகிறார் நடுநிவலப்பள்ளி தவலவம ஆசிரியர் பதவிஉயர்வு, சநரடி நியமனம்
ஆசிரியர் நியமனத்தில் பணி வரன் எப்சபாது சசய்யப்படும் - 1 வருைத்தில்

Pa

ஆசிரியர் நியமனத்தில் தகுதிகாண் பருவம் என்பது - 2 வருைத்தில்
ஆசிரியர் நியமனத்தில் சதர்வு நிவல எப்சபாது சசய்யப்படும் - 10
வருைத்தில்

w.

ஆசிரியர் பணியில் சிறப்பு சதர்வு நிவல என்பது - 20 ஆண்டுகள்

ww

TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL
A.MURUGANANTHAM –M.Sc.,M.Ed.,
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் - சாணார்பட்டி -திண்டுக்கல்
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