குந்த மம்தரடு ற்றும் கற்தித்ல்
பதந ிணரக்கள்
கல ழ்க்கண்ட ிணர ரறரிகள் குந்த மம்தரடு ற்றும் கற்தித்ல்
தரடத்றல் இபேந்து தரகுக்கப்தட்டதரகும்.

1. மசற கதனத் றட்டம் அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட ஆண்டு - 2005
2. ணிணின் பர்ச்சறத த்தண தபேங்கபரக திரிக்கனரம் - 8
3. சறசுப் தபேம் ன்தது - 0-1 ஆண்டுகள்
4. குறுதடப் தபேம் ன்தது - 1- 3 ஆண்டுகள்
5. தள்பி பன் தபேம் ன்தது 3-6 ஆண்டுகள்
6. தள்பிப்தபேம் ன்தது - 6- 10 ஆண்டுகள்
7. குரப் தபேம் ன்தது - 10-20 ஆண்டுகள்
8. கட்டர இனசக் கல்ி ங்கப்தடுது - 14 ஆண்டுகள் த
9. எபே குந்த ரிதசத் தரடர் கறரப்தடி சறந்றக்கத் தரடங்கும்
கரனம் - 7-8 ஆண்டுகள்

10. குந்தகள் ர்க்க பதந சறந்தண பர்ச்சறத ன் பனம்
ஆம்திக்கறன்நரர்கள் - அனுரணம்

11. குந்த இவ்வுனகத்த புரிந்து தகரள்ப உவுது இதடிதண ஆற்நல் ற்றும் உள்ப பறர்ச்சற

12. ன்ணதடரபம் ணப்தடுது - குந்த தபிபனகத்றல்
இபேந்து திரிந்து ன்தண அதடரபம் கண்டு தகரள்து.

13. ன்ணதடரப உர்வு எவ்தரபே பர்ச்சற றதனிலும்
ரறுதடுது ன்று கூநறர் - ரிக்சன்
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14. குந்தகள் ரமண தரடங்கும் றநதண ததறுது - 4-6
ஆண்டுகபில்

15.உடனரல் தசய்பம் தசல்கள் - டத்ல், ீந்துல்
16. உபில் ன்தது டத்ததப் தற்நற ஆரபம் இல்
17. தகுரட்கள் த து ணச்சுட்டில் இபேப்தத - தல்புனன்
றக்கற்நத

18. தரடம் கற்தித்னறன் பல் தடி - ஆத்ம்
19. புனன் உர்வும் ததரபேதப அநறலும் மசர்ந்து உபேரணது புனன் கரட்சற

20. றதணவு கூர்னறன் பல் றதனரக கபேப்தடுது - கற்நல்
21. றுகள் தசய்பம் ரதண றபேத் ற்நது - ல்ற
கரட்டுது

22. ததற்மநரர், ஆசறரிர்கள் குந்தகலக்கு பன் உரரகத்
றகழ்து - தின்தற்நறக் கற்நல்

23.தசல் றக் கற்நல் ன்தது - தரடர் கற்நல்
24. ணிணின் பல் தசய்ல் - ஆரய்ச்சற
25. கற்நல் ன்தது - இக்கபள்ப உள்பரர்ந் தசல்
26. கபேத்றல் றதன மரன்றுது - 10 துக்கு மல்
27.எழுக்க பர்ச்சறில் பக்கற தங்கு கறப்தது - தற்றுகள்
28.ல்தனரழுக்கத்றற்கரண ிதகள் ன்கு ஊன்ந கூடி றதன ஆம்தக் கல்ி.

29. கற்கும் ததரபேலக்கு பரக அதது - இற்தக ததரபேட்கள்
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30. எழுக்கம் சரர்ந் சரர்பு மரக்கத்த அதட மதரண து
- 11-12

குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும் - Child
Development and Pedagogy
1. ரம் கணம் தசலுத்தும் ததரபேபிணின்றும் ம் கணத்த மறு
தக்கம் இழுத்து

இதடபெறு தசய்தத கணச் சறதவு ஆகும்.
2. ம் றதணில் ன்றும் ங்கும் தகில், னரரிகபின்
தின்புநத்றல் ததரதுரக ழுப்தட்டிபேக்கும் 'எனற ழுப்புக'
ன்தற்கு தறல்...? - எனற ணக்கு (Sound to me)

3. கணம் - புனன் கரட்சறகள் அடிப்ததடரகும்.
4. கணித்ல் து ண ரழ்க்தகபடன் ப்மதரதும் இதந்து
கரப்தடுகறநது.

5. எபேனுதட கற்கும்றநன் உடல் - உடல் பர்ச்சறகள் எட்டிம
அதகறநது.

6. பர்ச்சறிதணக் குநறக்கும் டத்தகலம் தசல்கலம்
பர்ச்சறசரர் தசல்கள்

தயனறகரப்டர் ன்தரல் ர்ிக்கப்தட்டது.ர
7.பறர்ச்சறதடந் எபேணின் கணம் 7 இபேக்கும்.
8.கண ரற்நம் ன்தது தரடர்ந்து எபே ததரபேபின் ீ து 10
ிரடிகலக்கு மல் ரம்

கணம் தசலுத் படிரது.
9. சறன சங்கபில் து கணத்தக் கபேம் ததரபேள்கபின்
ன்தகதப- ததரபேள்கள்
கரிகள்.
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10. திரட்ததன்ட் ன்தது மகரட்தரடு - ற்கரனச் தசய்றக்
மகரட்தரடுகள்.

11. ADOLESENCE ன்ந ஆங்கறனச் தசரல்னறன் அடிப்ததடப் ததரபேள்
ன்ண? -

பபேல்
12. எப்புதடத ிற ன்தது - குழுரக ண்டல்.
13. புனன்கரட்சறத பதநப்தடுத்தும் றறகள் த்தண? - ந்து

14. ணிணின் புனன் உறுப்புகள் - அநறின் ரில்கள்.
15. ''உபில் ன்தது ணவு றதன தற்நறது'' இதண
னறபறுத்றர் - ரட்சன்

16. உபில் ன்தது ணது தற்நறது ன்று கூநறர் - கரன்ட்
17. உபில் ன்தது ஆன்ர தற்நறது அல்ன ன்று கூநறர் கரன்ட்

18. உபில் ன்தது ணிணின் டத்த, ணி உநவு
பதநகதபப் தற்நறப் தடிப்தரகும் ணக்
கூநறர் - குமர, குமர

19. வ்ிக் கபேிபம் இன்நறப் திநபேதட டத்தத
அநறந்துதகரள்ப உவும் பதந மதரட்டி பதந

20. ரம் மகரதத்றல் இபேக்கும்மதரது து பகம் சறப்தரகறநது, இந்
டத்தின்

ன்தகதப அநற உவும் பதந - அகமரக்கு பதந.
21. இண்டு குந்தகபில் எபே குந்த ன்கு தூங்கற குந்த,
ற்தநரன்று தூங்கர
குந்த இர்கபின் கற்நதன எப்திடுற்கு உவும் பதந www.TeacherTN.blogSpot.Com

கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட உற்று
மரக்கல் பதந.

22. ரக்தகடுப்பு ந் உபில் பதநின் எர் தக ிணரரிதச பதந.

23. திநப்தினறபேந்து பதுத தக்கும் எபேது கற்நல்
அனுதங்கதப ிரிப்ததுரன்

கல்ி உபில் ன்று கூநறர்- .குமர, சற.டி.குமர.
24. மர்வு அதடவுச் மசரதணில் தண்நறின் தங்தகப் தற்நற
ஆரய்ற்கரக உவும் பதந
- தரிமசரதண பதந.

25. எபே ல்ன சபக அதப்புக்கரண தண்நறின் தங்தகப் தற்நற
ஆரய்ற்கரக உவும் பதந
- தரிமசரதண பதந.
26. புனன் திற்சறக் கல்ி பதநத புகுத்றர் - ரண்டிமசரரி.
27. மடரணஸ் ன்தர் ந்துரற.
28. ன் றதநவு மத தகரள்தகத டுத்துதத்ர் - ரஸ்மனர
29. சரதண ஊக்கக் தகரள்தகத ிரிரக்கறர் -தக்லீனரண்ட்
30. சபக ணில் ல்லுர் - தரவ்னரவ்
31. பன்தபேக் கல்ிபடன் தரடர்தில்னரர் - ஜரன்டூி

32. ரஸ்மனரின் மதகள் தடி றதனகலள் பல்தடி தக்
குநறக்கும் - அடிப்ததடத்
மதகள்.
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33. ணமரத யறப்ணரடிசம் பனம் குப்தடுத்னரம் ன்நர் ஃதிரய்டு.

34. பன்பனறல் ஆர்த்றன் றதன ன்னும் த்துத்த
அநறபகப்தடுத்றர் தக்னறனரண்டு.

35. மர்வுகள் ற்கரக ன்ந ண்ம் தகரண்டர் - .ஸ். ீல்
36. குப்தரண மகரட்தரடுதட புத்ற கூர்த ன்ததத்
தரிித்ர் - ரர்ண்தடக்

37. சூழ்றதன தற்நற ஆரய்ந் ணறதன ஆய்ரபர் - டரர்ின்
38. ணதழுச்சற ழுற்கரண கரம் ன்ண? - ணதழுச்சற ீட்சற
39. குந்தப் தபேத்றலும் பன் திள்தபப் தபேத்றலும்,
ணதழுச்சறகபில் இபேபகப்
மதரக்குறதச மரன்றுகறநது.

40. 'மசரதி' ன்தது ன்ண? - பைமமர அர்கபரல் ழுப்தட்ட றனற
புத்கத்றன் எபே
தரத்றம்.

41.உட்கரட்சற றக் கற்நதன உபேரக்கறர் - மகரயனர்
42. மகரயனரல் ணது தரிமசரதணில் தன்தடுத்ப்தட்ட
குங்கறன் ததர் - சுல்ரன்.

43. ஆக்க றதனபத்ல் பனம் கற்நதன உபேரக்கறது - தரல்னரவ்.
44. ணச் தசல்கபிணரல் ற்தடும் ரற்நம் - அநறவுத்றநன்
பர்ச்சற.

45. ண உர்வுகள் மமனரங்கற றதனக்கு ன்ண ததர் ணதழுச்சற.
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46. சறந்றத்ல், ீர்ரணித்ல் மதரன்ந ணச் தசல்கபின் தரகத்
றகழ்து - ததபே
பதப.

47. எபே குந்த ரன் கண்கூடரகப் தரர்த்து, சறந்றத்து தசல்தடும்
றதன அநறவு

பர்ச்சறத் றநணரகும் ண திரமஜ குநறப்திடுகறன்நரர். இது அநறவு
பர்ச்சறின்

த்தணரது றதன? - பன்நரம் றதன.
48. திநந் குந்தின் ணதழுச்சற பர்ச்சற னுடன் அறகம்
தரடப்புதடது?
- உடல் மத

49. அடிப்ததட உபத்றநன்கள் மகரட்தரடு ன்ந தண்நறவுக்
மகரட்தரட்டிதணக் உபேரக்கறர்
ர? -ல். ர்ஸ்டன்.

50. ர்ஸ்டணின் தண்நறவுக் தகரள்தகில் உள்ப
ணத்றநன்கபின் ண்ிக்தக த்தண? - ழு

51. டத்தத உற்று மரக்கல், தறவு தசய்ல், ஆய்வு தசய்ல்,
ததரதுதப் தடுத்துல்

மதரன்ந தடிகதபக் தகரண்ட உபில் பதந - உற்று மரக்கல்
பதந.

52. ணதழுச்சற ன்தது - உர்ச்சற மமனரங்கற றதன
53. புகழ்ததற்ந அனர, கனர சமகரரிகபின் ஆய்வு த
னறபறுத்துகறன்நது? சூழ்றதன.

54. எத் இல்பு எத் இல்திதண உபேரக்கும் ணக் கூநறபே? தண்டல்

55. எபே கபே இட்தடர் மசரதண றகழ்ந் இடம் து? - அமரர
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56. உபில் ன்தது ணிணின் டத்த, டத்தின்
கரங்கள், றதந்தணகள் ஆகறற்தநப்

தற்நறப் தடிப்தரகும் ணக் கூநறர் - க்டூகல்
57. ற்கரன உபில் மகரட்தரடு ன்ண? - ணிணின் டத்தக்
மகரனங்கள் தற்நறரகும்.

58. உபில் ன்தது ணிணின் ணற்ந றதனம ணக்
கூநறர் -சறக்ண்ட் திரய்டு.

59. உபில் ன்தது ண அநறில் அல்ன ன்று கூநறர் ரட்சன்.

60. தண்தடக் கரனத்றல் உபில் ன்ந தசரல்னறன் ததரபேள் ஆன்ர.

61. தண்தடக் கரனத்றல் எபேது டத்தகதப அநறந்து தகரள்ப
ம்தகரண பதநஅகமரக்குபதந.

62. ரர்கபின் கற்நல் அதடவுகதப அநறந்துதகரள்ப ம்தகரண
பதந - றப்தீட்டு பதந

63. குப்தில் ரர்கபின் டத்தகதப அநறந்து தகரள்ப
ம்தகரண பதந - உற்று மரக்கல்
பதந

64. உிரிணங்கபின் டத்தகதப அநறந்து தகரள்ப ம்தகரண
பதந - தரிமசரதண பதந

65. அநறவு பர்ச்சறக்குக் கரரக இபேப்தது - பு + சூழ்றதன
66. மகரதம், கறழ்ச்சற, கதன, தம் இத ணரல் தசய்ப்தடும்
தசல்கள் - ணதழுச்சற
பர்ச்சற.
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67. சறந்றத்ல், கற்ததண மதரன்நத ணரல் தசய்ப்தடும்
தசல்கள் - அநறவுத் றநணரல்.

68. உடனரல் தசய்ப்தடும் தசல்கள் ? - ீந்துல்.
69. அநறல் றநன் பர்ச்சறக் தகரள்தகத உபேரக்கறர் திரமஜ

70. தின் பக்கறத்தும் தற்நற ஆரய்ச்சறத மற்தகரண்டர்
ர? - கரல்டன்.

71. ரழ்க்தகில் சறற்ப்தரக தற்நற ததறுற்கு உவும் உபில்
கரி து? - தண்நறவு.

72. கற்நல் - கற்தித்ல் றகழ்வுகதப ிரிக்கும் உபில் திரிவு
? - கல்ி உபில்

73. திநதப் தற்நற அநறந்துதகரள்பப் தன்தடும் உபில் பதந அகமரக்கு பதந.

74. ர்க்கில் ந் இனறன் எபே தகுறரகும் தய்ிபக்கில்.

75. 'உன்தணம ீ அநறரய்' ணக் கூநறர் - சரக்டீஸ்
76. உற்றுமரக்கனறன் தடிகள் - ழு

77. உற்றுமரக்கனறன் இறுறப்தடி - டத்ற ஆய்வு தசய்ல்
78. ரழ்க்தகச் சம்தத் துடக்கு பதந ந் பதநபடன் அறக
தரடர்புதடது? -

உற்று மரக்கல் பதந.
79. தரிமசரதண பதநக்கு மறு ததர் ன்ண? கட்டுப்தரட்டுக்குட்தட்ட உற்று மரக்கல்.
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80. ணின் சறந்தண தசய்ன் ரினரக தன ரழ்ில்
உண்தகதபக் கண்டுதிடிக்க படிபம்
ன்று கூறுது - ர்க்கில்

81. அணிச்தசச் தசல்கள் றதநந் தபேம் - தரட்டுபேம் தபேம்.
82. குற்நம் புரிபம் இல்பு தம்ததப் தண்தரகும் ணக் கூநறர் கரர்ல் திர்சன்

83. அடனசன்ஸ் ணப்தடும் தசரல் ந்தரறச் தசரல் - இனத்ீன்
தரறச் தசரல்

84. குமரமரமசரம்கபில் கரப்தடுது - ஜீன்ஸ்
85. குந்தகதப ல்ன சூனறல் பர்க்கும்மதரது தண்நறவு ஈவு
கூடிது ணக் கூநறர் னறப்டன்
86. றரிபுக் கரட்சற அல்னது நரண புனன்கரட்சற ற்தடுத்துற்குக்
கரம் சூழ்றதன

87. எபேர் புபி த்றன் ீ து மதய்கள் டரடுது மதரன்று
ண்டல் - இல்ததரபேள்
கரட்சற

88. புனன்கரட்சறற பனறல் மரற்றுித் எபேததரபேள் அன்நறம
அப்ததரபேள் தற்நற

உர்தன ணதிம்தம் ன்கறமநரம்.
89. ததரதுதக் கபேத்து ன்தறன் ததரபேள் ன்ண - புத்கம்.
90. புபேணரின் ததரதுதக் கபேத்து உபேரகும் தடிறதனக்
மகரட்தரட்டு றதனகள் த்தண
-பன்று றதனகள்.
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91. ஜீன் தினரமய ன்தர் ந் ரட்டு அநறஞர் - சுிட்சர்னரந்து
92. புனன்கபின்றும் தநக்கப்தட்டத, நக்கப்தடுகறன்நண. திநந்து
10 ரங்கள்

தசன்நதின் - ததரபேள்கபின் றதனத்ணத தற்நற குந்த
அநறகறநது.

93. குந்தகபின் தரற பர்ச்சற ங்கள் மதகதப திநபேக்குத்
தரிிக்க -

மதச்சுக்கு பந்த றதன
94. கற்ததண திம்தங்கள் அல்னது சரல்கபின் துதக்தகரண்டு
றகழும் சறந்தண - கற்ததண

95. எபேன் புனன்கரட்சற றம அநறந் என்நன் திறரக
இபேப்தின் ரது? - ீ ள்
ஆக்கக் கற்ததண.

96. ம் கற்ததணில் உி தகரண்டு ரம எபே சறறுகத அல்னது
கிததப் ததடத்ரமனர
அது - ததடப்புக்கற்ததண.

97. எர் இனக்தக அதட பலும் எபேனுக்கு அவ்ினக்தக
அதட படிரதடி அனுக்தகறம

சறன தடகள் குறுக்கறடுரணரல் அது - திச்சதண ணப்தடும்.
98. ரிக்கன் சபகில்பு பர்ச்சறப் தடிறதனகள் - ட்டு.
99. கற்நனறன் பக்கற கரிகபில் என்று - கர்ச்சற
100. தகுரட்கபரக து றதணில் இபேப்தத - தல்புனன்
றக்கற்நல்.

101. ர்க்கில் Logic ந் இனறன் எபே தகுறரகும் - உபில்
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102. கற்நல் - கற்தித்ல் றகழ்வுகதப ிரிக்கும் உபில் திரிவு கல்ி உபில்

103. உபில் ன்தது - ணி டத்தத ஆரபம் அநறில்.
104. உற்று மரக்கனறன் தடி - ரன்கு

105. னரகஸ் ன்தது - ஆரய்தனக் குநறக்கும் தசரல்.
106. தசக்கற ன்தது - உிதக் குநறக்கும் தசரல்
107. தசக்கரனஜற (PSYCHOLOGY) னும் தசரல் ந் தரறச் தசரல் கறமக்க தரறச் தசரல்.

108. உற்றுமரக்கனறன் இறுறப்தடி - டத்ததப் ததரதுதப்
தடுத்துல்

109. கல்ி உபினறன் தப்ததல்தனகள் - ரர், கற்நல்
அனுதம், கற்நல் பதந, கற்ல்
சூழ்றதன.

110. தரிமசரதண பதநக்கு மறுததர் - கட்டுப்தரட்டுக்குட்தட்ட
உற்று மரக்கல்.

111. ரர்கபின் கற்ல் அதடவுகதப அநறந்துதகரள்ப
ம்தகரண பதந - மர்ச்சற பதந

112. ரழ்க்தகச் சம்தத்துடக்கு பதந ந் பதநபடன் அறகத்
தரடர்புதடது -

உற்றுமரக்கல் பதந.
113. கல்ிறதனங்கபில் ரர்கனறன் டத்ததப் தற்நற
அநறந்து தகரள்ற்கு உவும்

றக பக்கறரணப் தறமடு - றநன் தறமடு.
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114. அண்டம் (சறதண பட்தட) ிந்டதப் மதரன்று த்தண
டங்கு ததரிது - 8500
டங்கு.

115.அணிச்தச தசல் ந் து த தடததறும் - திநப்பு பல்
18 ரங்கள் த.

116. தனப் மதச்சு ந் து த ிறபேக்கும் - 4-5 துத
117. ந்க் குந்தகள் 2-6 துத தரடர்ந்து மதசுது இல்தன
- றக்கற மதசும்
குந்தகள்.

118. து ணப்திநழ்வுகலக்கு ற குப்தறல்தன - அடக்கற
தத்ல்.

119. குப்தம், கூச்சம், ததரநரத, ற்ததபேத, குற்ந உர்வு மதரன்ந
உர்வுகதப

வ்ரறு அதக்கனரம் - சறக்கனரண ணதழுச்சறகள்.
120. தின் ரக்கம் ப்மதரது தரிகறநது - திநப்தின்மதரது.
121. சூழ்றதனின் ரக்கம் ப்மதரது தரிகறநது - பபேம்மதரது.
122. உடல் ததபேக்கம் ன்தது - உடனறன் தடபம் உபம்
அறகரித்ல்.

123 . உடல் உறுப்புகள் ரகம பர்ந்து தக்குதடற்கு ன்ண
ததர் - பறர்ச்சற.

124. பர்ச்சறறதன ந் றல் எபே றபரக உடல் ததபேகுகறநது 6து றல்

125. திநக்கும் ததரழுது குந்தின் சரசரி தட - 3.0 கறமனர
126. பன்தபே கல்ி து ன்தது - 3 - 5 து.
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127. ணி ரழ்க்தகின் கரனகட்டத்றன் பல் பர்ச்சறசரர்
தபேம் - குிப்
தபேம்.

128. 'தனபதந இதடதபி' ந்ப்தபேணத்றணபேக்குரி
திச்சதணரகும் - தின்
குப்தபேம்.

129. குப் தபேம் புலும், அதனபம் றதநந் தபேம் ணக்
கூநறர் - ஸ்டரன்னற
யரல்

130. ணிணி மறுதரட்டின் பக்கற கரிகள் - பு,
சூழ்றதனகள்.

131. ந் றல் எர் குந்தரணது தரட்டி ற்றும் அம்ர
இர்கபிதடம மறுதரடு

கரண்கறநது - 12து ரத்றல்.

132. பர்ச்சற றதனில் றக பக்கறரண தபேம் குப் தபேம்.
தணணில்

ணக்குநலும் தகரந்பிப்பும் றதநந் தபேம்.
133. ணிணின் திநப்பு பல் இநப்பு த றகழும் பர்ச்சறக்கும்
டத்தக்கும்

கரரக அதது - சூழ்றதன.
134. திநந் ததண் குந்தக்கு ரடித்துடிப்பு ண்ிக்தக வ்வுபவு
- 144

135 திநந் ஆண் குந்தக்கு ரடித்துடிப்பு ண்ிக்தக வ்வுபவு 130
136. பன்று றல் ஆண் குந்தக்கு ரடித் துடிப்பு - 95
137. பன்று றல் ததண் குந்தக்கு ரடித்துடிப்பு - 90
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138. உர்றதனப் தள்பிில் தடிக்கும் ரர்கள் ந்ப்
தபேத்றணர் - பன் குப்
தபேம்.

139. கல்லூரிக் கல்ி கற்தர்கள் ந்ப் தபேத்றணர் - தின் குப்
தபேம்.

140. படிசுக் தகரள்தக ண அதக்கப்தடுது து - எற்தநக்
கரி தண்நறவுக்
மகரட்தரடு.

141. சறநப்தினல்பு ரர்கதப ன் அடிப்ததடில்
தகப்தடுத்துகறமநரம் - தண்நறவு
ஈவு

142. எவ்தரபே ணினும் ணித்ன்தப் ததற்று
ற்நர்கபிடறபேந்து மறுதட்டுக்

கரப்தடுற்குப் ததர் - ணிரள் மற்றுத
143. தரடர்ச்சறரக ற்தடும் ரற்நங்கள் எழுங்கரண பதநில்
பறர்ச்சறத மரக்கற

ற்தடும் ரற்நங்கள் ன்று கூநறர் - யரர்னரக்
144. ஜூக்ஸ் குடும்தங்கதப ஆரய்ச்சற தசய்ர் - டக்மடல்.
145. கரனறதகரக் குடும்தங்கதப ஆரய்ச்சற தசய்ர் - கட்டரர்டு
146. திரமஜின் அநறல் றநன் பர்ச்சறக் மகரட்தரட்டிதண ந்
உபில் அநறஞரின்

அநறல் றநன் பர்ச்சற மகரட்தரட்டுடன் எப்திடனரம் - பூபைர்
147. சூழ்றதனக்கு ற்தநரபே ததர் - தசற்தக.
148. புக்கு ற்தநரபே ததர் - இற்தக
149. திநிமனம மரன்றும் ணதழுச்சற - அச்சம்.
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150. குப் தபேம் ணி ரழ்க்தகில் ஆம்த றதனின்
தரகுப்பு ஆகும் - ரஸ்

151. ன்? ற்கு? ப்தடி? ன்ந மகள்ிகள் ந்ப் தபேத்றல்
ற்தடுகறன்நண

- குிப் தபேம்.
152. எர் குந்த ன் ரத த்தண ரங்கலக்கு தின்ணர்
அதடரபம் கண்டு

சறரிக்கும் - 3 - 4 ரங்கள்.
153. ததரதுரக ஆண் குந்த ததண் குந்தத ிட சற்று
உரகவும், கணரகவும்

இபேக்கும். இது ந் தபேத்றல் - திள்தபப் தபேம்
154. எர் ஆசறரிர் அறகரகக் கணம் தசலுத் மண்டி தபேம்
து - குிப் தபேம்.

WHO IS WHO IN PSYCHOLOGY
1. டிதப்புக் மகரட்தரட்தட உபேரக்கறர் - டிட்ச்ணர் (Edward
Bradford
Titchener)
2. ரணிட உபில் Humanistic Psychology - கரர்ல் மரஜர்ஸ், ரஸ்மகர

3. உபில் தரிமசரசதணகள் - ததர் (E.H.Weber)
4. உப இற்தில் (PSYCHOPHYSICS) - ஃததச்சணர் (Gustav.T.Fechner)
5. பல் உபில் ஆரகத்த உபேரக்கறர் - ல்கம்
வுண்ட் Wilhelm Wundt
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6. ணிரள் மறுதரடுகதப அபிட்டர் - சர். திரன்மறஸ்
கரல்டன், ஆர்.தி.கரட்டல்

7. பேத்து உபில் பதநகள் - தஸ்ர்
8. அநறல் றநன் பர்ச்சறக் மகரட்தரடு (Congnitive Development) திரமஜ
Jean
Piaget, புபைர் Jerome S.Bruner.
9. தண்நறவுச் மசரதணகள் - திமண Alfred Binet, தசன் Theodore
Simon
10. கபேிசரர் (அ) தசல்தரடு ஆக்கரறதனிறுத்க் கற்நல் ஸ்கறன்ணர் (B.F.Skinner)

11. தநபக அநறவுதப் தகர்ல் (தநற சரர அநறவுதப் தகர்ல் கரர்ல் மரஜர்ஸ்
(Carl .R. Rogers)

12. சச அநறவுதப் தகர்ல் - F.C. ரர்ன் F.C.Thorne
13. பழுதக்கரட்சறக் மகரட்தரடு - தகஸ்டரல்ட் Gestalt. இது எபே
தஜர்ன்

தசரல் உபில் அநறஞர் ததர் அல்ன.
14. ஆக்க றதனிறுத்க் கற்நல் - தரவ்னவ் Irvan petrovich Pavlov
15. பன்று நறக் கற்நல் - ரர்ண்தடக்
16. டத்தில் (Behaviourism) - ரட்சன், மடரல்ன், ஸ்கறன்ணர், யப்
17. உந்க் குதநப்புக் கற்நல் மகரட்தரடு - யல்
18. உட்கரட்சற பனம் கற்நல் - மகரனர்
19. தண்நறவுச் மசரதணின் ந்த - ஆல்திட் தீமண
20. தண்நறவுச் கட்டதப்பு மகரட்தரடு - மஜ.தி.கறல்மதரர்டு
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21. தண்நறவு தடிறதனக் மகரட்தரடு - மறரில் தர்ட் - தர்ணன்
22. தண்நறவு தனகரிக் தகரள்தக - ரர்ண்தடக்
23. தண்நறவு குழுதகிக் தகரள்தக - ல்.ல்.ரர்ஸ்டன்
24. தண்நறவு இபே கரிக் தகரள்தக - ஸ்திர்தன் (Charles
Spearman)
25. இல்பூக்கக் தகரள்தக - ில்னறம் க்டூகல், ில்னறம் மஜம்ஸ்
26. குநறக்மகரள் மகரட்தரடு - தரக்னற W.C.Bagley
27. ததரதுதப் தடுத்ல் மகரட்தரடு - ஜட்
28. எத்க்கூறு (அ) எத் குங்கள் மகரட்தரடு - ரர்ண்தடக்
29. நத்ல் மசரதண - திங்கரஸ் - H.Ebbinhaus

30. நத்ல் மகரட்தரடு - தரர்ட்னட்
31. அதடவூக்கம் - மடிட் தக்னறதனண்ட்
32. தடிறதனக் கற்நல் மகரட்தரடு - கரக்மண
33. கபக்மகரட்தரடுக் கற்நல் தகரள்தக - குர்த் தனின்
34. அரவு றதன அல்னது ிபேப்த அபவு - தடம்மதர(Dembo)
35. தரர்தத் றரிபுக் கரட்சற - பல்னர், னர்
36. பன்தக் கற்நல் ிறகள் - ரர்ண்தடக்
37. ண
ீ
உபினறன் ந்த - திரய்டு
38. குப்தபேத்றணரின் திச்சதணகள் - ஸ்டரன்னற யரல்
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39. கட்டுப்தரடற்ந இதத்நறச் மசரதண - பெங்
40. ததரபேபநறமரடு இதத்நறச் மசரதண - பர்ம - ரர்கன்.
41. தத்டச் மசரதண - தயர்ரன் மரர்சரக்
42. தகுப்பு உபில் - கரர்ல் ஜற பெங்
43. ணி தர் உபில் - ஆட்னர்
44. உபப்தகுப்புக் மகரட்தரடு - சறக்ண்ட் திரய்ட்
45. பர்ச்சற ஆலதக் தகரள்தக - சறக்ண்ட் திரய்டு, ஆட்னர், பெங்
46. தகப்தரடு - அடிப்ததடக் கூறு ஆலதக் தகரள்தக சன்க்(H.J.Eysenck)

47. அடிப்ததடக் கூறு ஆலதக் தகரள்தக - G.W.ஆல்மதரர்ட் ,
R.B.கரட்டல்

48. தகப்தரடு ஆலத தகரள்தக - யறப்மதரக்தட்ஸ், கறதட்சுர்,
தல்டன்.

49. ணப்தரண்த அபிடும் பதநத உபேரக்கறர்கள் ர்ஸ்டன், னறக்கர்ட்

50.தரறல் ஆர் ணப்தரன்த அபவுமகரதன உபேரக்கறர் திதஸ்மற

51. தரறல் ஆர் தட்டிதன உபேரக்கறர் - ஸ்டிரங்
52. தரறல் ஆர் ரிதசப் தறமட்தட உபேரக்கறர் - கூடர்
(G.F.Kuder)

54. இல்பூக்கக் தகரள்தக - ில்னறம் க்டூகல், ில்னறம் மஜம்ஸ்
55. தடிறதனத் மதகள் மகரட்தரடு - ரஸ்மனர
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56. அடவூக்கம் - மடிட் தக்னறதனண்ட்
57. நத்ல் மகரட்தரடு - தரர்ட்னட்

58.நத்ல் மசரதண - திங்கரஸ்
59. எத்க்கூறு (அ) எத் குங்கள் மகரட்தரடு - ரர்ண்தடக்
60. ததரதுதப் தடுத்துல் மகரட்தரடு - ஜட்
61. குநறக்மகரள் மகரட்தரடு - தரக்னற
62. தடிறதனக் கற்நல் மகரட்தரடு - கரக்மண
63. குப் தபேணத்றணரின் திச்சதணகள் - ஸ்டரன்னற யரல்
64. ண
ீ
உபினறன் ந்த - திரய்டு
65. பன்தக் கற்நல் ிறகள் - ரர்ண்தடக்
66. அரவு றதன அல்னது ிபேப்த அபவு - தடம்மதர

67. கபக்மகரட்தரடுக் கற்நல் தகரள்தக -குர்த் தனின்
1. கற்நனறன் பக்கற கரி என்று - கர்ச்சற
2. தகு ரட்கள் து றதணில் இபேப்தத - தல்புனன்
றக்கற்நல்

3. கற்நல் ன்தது - அதடல், றநன், அநறவு, ணப்தரன்த
4. டத்த மகரட்தரட்டின் அடிப்ததட - தூண்டல் - துனங்கல்
5. சரசரி தண்நறவு ஈவு - 90 - 109
6. திரதஜின் ( (திரமஜ)) மகரட்தரடு குந்தகபின் - அநறவு
பர்ச்சற தற்நறது
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7. எபே குந்தின் பல் ஆசறரிர் - ததற்மநரர்.
8. ர்க்க ரீறரண சறந்தண ன்தது - ஆரய்ல்
9. றதணரற்நல் ன்ந தனறன் பல் திறத தபிிட்டர் திங்கஸ்

10. கற்நலுக்கு உர கரி - குழுக் கரி
11. தரறில்னர மசரதண - ஆக்கச் சறந்தண தக
மசரதணதச் சரபே.

12. அநறவுசரர் கற்நல் அடகுபதந அல்னரது - தசய்து கற்நல்
13. குந்தத குந்தரக கபே மண்டும் ன்று கூநறர் பைமசர

14. குந்தகலக்கரண கற்கும் உரிதத .ர. சதத ப்ததரழுது
திகடணப்தடுத்றது - 1959 ம்தர் 20

15. ரர்ண்தடக்கறன் திற்சற ிற ன் பக்கறத்துத்த
னறபறுத்ற கூறுகறநது - தரிசு

16. ன்ணிச்தசரக ரழும் துனங்கதபச் சரர்ந் ஆக்க

றதணவுறுத்ல் கற்நல் மசரதணில் ஸ்கறன்ணர் தன்தடுத்ற
ினங்கு - னற

17. உட்கரட்சற பனம் கற்நல் - மகரனர்
18. கற்நல் தககபில் ததரபேந்ர என்று - ணப்தரடம் தசய்து
கற்நல்

19. திநபேக்கு உி தசய்பம் ணப்தரன்தத - ர் சறந்தண
ணனரம்.

20. உடல் பர்ச்சற மகரக தடததறும் தபேம் து ? சறசுப்தபேம்
21. எழுக்க பர்ச்சறத தற்நற கூநற உபில் அநறஞர் - க்டூகல்
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22. தண்நறவு இபே கரிகபரல் ஆணது ண கூநற உபில்
அநறஞர் - ஸ்திர் தன்.
ண து (MA)
23. தண்நறவு ஈவு ன்தது - தண்நறவு ஈவு = --------------------------- x
100
கரன து (CA)
24. பர்ச்சற யரர்மரன் அபவுக்கு அறகரக திட்பெட்ரி சுப்திில்
சுக்கும் மதரது அசரர உடல் பர்ச்சற ற்தடுகறநது.

25. குந்தின் சுந்ற உர்வுக்கு றப்தபிக்கும் மதரது ரமண
தரடங்கும் றநன் 4-6 றல் ற்தடுகறநது.

26. ரிக்சணின் கூற்றுப்தடி ணிணின் சபக மகரட்தரடு த்தண
றதனகதபக் தகரண்டுள்பது? 8 றதனகள்

27. கண ச்சற
ீ
அநற உவும் கபேி - டரச்சறஸ்டரஸ்மகரப்
28. எபேரின் ஆலதக் மகரபரறுகலக்கு அடிப்ததடரக
அதது - ணதழுச்சற அறர்வுகள்

30. சறக்கனரண ததரதுதக் கபேத்து - சறநற ீனறந சது கட்தட

Courtesy : Dinamani
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