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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

Latest Notes =TET &PG TRB Exams Psychology Material

உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

சில முக்கிய சகள்வி பதில்கள்
 மானிட உளவியல் Humanistic Psychology = கார்ல் ச ாஜர்ஸ், மாஸ்சகா
 உளவியல் பரிசசாசவனகள் = வவபர் (E.H.Weber)
 உள இயற்பியல் (PSYCHOPHYSICS) = ஃவபச்சனர் (Gustav.T.Fechner)
 முதல் உளவியல் ஆயாவகத்வத உருவாக்கியவர்= வல்கம் வுண்ட்
Wilhelm Wundt

 நவன
ீ உளவியலின் தந்வத = பி ாய்டு
 பகுப்பு உளவியல் = கார்ல் ஜி யூங்
 தனி நபர் உளவியல் = ஆட்லர்
 உளப்பகுப்புக் சகாட்பாடு = சிக்மண்ட் பி ாய்ட்
 தனியாள் சவறுபாடுகவள அளவிட்டவர் = சர். பி ான்ஸிஸ் கால்டன்,
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ஆர்.பி.காட்டல்

 மருத்துவ உளவியல் முவறகள் = வமஸ்மர்

 அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் சகாட்பாடு (Congnitive Development) = பியாசஜ
Jean Piaget, புரூணர் Jerome S.Bruner.

 ஆக்க நிவலயிறுத்தக் கற்றல் = பாவ்லவ் Irvan petrovich Pavlov
 முயன்று தவறிக் கற்றல் = தார்ண்வடக்
 உட்காட்சி மூலம் கற்றல் = சகாலர்
 கருவிசார் (அ) வசயல்பாடு ஆக்காநிவலயிறுத்தக் கற்றல் - ஸ்கின்னர்
(B.F.Skinner)

 மவறமுக அறிவுவ ப் பகர்தல் (வநறி சா ா அறிவுவ ப் பகர்தல் = கார்ல்
ச ாஜர்ஸ் (Carl .R. Rogers)

 சம ச அறிவுவ ப் பகர்தல் = F.C. தார்ன் F.C.Thorne
 முழுவமக்காட்சிக் சகாட்பாடு = வகஸ்டால்ட் Gestalt. இது ஒரு வஜர்மன்
வசால் உளவியல் அறிஞர் வபயர் அல்ல. வகஸ்டால்ட் Gestalt.

 நடத்வதயியல் (Behaviourism) = வாட்சன், சடால்மன், ஸ்கின்னர், ஹப்
 உந்தக் குவறப்புக் கற்றல் சகாட்பாடு = ஹல்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 நுண்ணறிவுச் சசாதவனகள் = பிசன Alfred Binet, வசமன் Theodore
Simon

 நுண்ணறிவுச் சசாதவனயின் தந்வத = ஆல்பி ட் பீசன
 நுண்ணறிவுச் கட்டவமப்பு சகாட்பாடு = சஜ.பி.கில்சபார்டு
 நுண்ணறிவு இரு கா ணிக் வகாள்வக = ஸ்பியர்வமன் (Charles
Spearman)

 நுண்ணறிவு குழுவக ணிக் வகாள்வக = எல்.எல்.தார்ஸ்டன்
 நுண்ணறிவு படிநிவலக் சகாட்பாடு = ஸிரில் பர்ட் – வவர்னன்
 நுண்ணறிவு பலகா ணிக் வகாள்வக = தார்ண்வடக்
 நுண்ணறிவு ஏழு வவகயானது என்றவர் = வவஸ்ச்லர்
 நுண்ணறிவு இரு கா ணிகளால் ஆனது என கூறிய உளவியல் அறிஞர் =
ஸ்பியர்வமன்

 நுண்ணறிவு ஈவு என்பது நு.ஈ. = மனவயது (M.A) / கால வயது (C.A) X 100
 கால வயது 8, மன வயது 7 மற்றும் கால வயது 7, மன வயது 8 உள்ள
இவ்விருவரின் நுண்ணறிவு ஈவு யாது = 87.5 & 114.5
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 நுண்ணறிவு சார்ந்த பன்முகக்கா ணிக் சகாட்பாட்டிவன அளவிட
தாண்வடக் கூறும் வழி யாது = CAVD

 நுண்ணறிவு முதிர்ச்சி வபாதுவாக முழுவம வபரும் வயது = 15-16

 இயல்பூக்கக் வகாள்வக = வில்லியம் மக்டூகல், வில்லியம் சஜம்ஸ்
 குறிக்சகாள் சகாட்பாடு = பாக்லி W.C.Bagley
 வபாதுவமப் படுத்தல் சகாட்பாடு = ஜட்
 ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் சகாட்பாடு = தார்ண்வடக்
 மறத்தல் சசாதவன = எபிங்காஸ் - H.Ebbinhaus
 மறத்தல் சகாட்பாடு = பார்ட்லட்
 அவடவூக்கம் = சடவிட் வமக்லிவலண்ட்
 படிநிவலக் கற்றல் சகாட்பாடு = காக்சன
 களக்சகாட்பாடுக் கற்றல் வகாள்வக = குர்த் வலவின்
 அவாவு நிவல அல்லது விருப்ப அளவு = வடம்சபா (Dembo)
 பார்வவத் திரிபுக் காட்சி = முல்லர், லயர்
 முதன்வமக் கற்றல் விதிகள் = தார்ண்வடக்
 கும ப்பருவத்தினரின் பி ச்சவனகள் = ஸ்டான்லி ஹால்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 கட்டுப்பாடற்ற இவணத்தறிச் சசாதவன = யூங்
 வபாருளறிசவாடு இவணத்தறிச் சசாதவன = முர்ச - மார்கன்.
 வமத்தடச் சசாதவன = வஹர்மான் ச ார்சாக்
 வளர்ச்சி ஆளுவமக் வகாள்வக = சிக்மண்ட் பி ாய்டு, ஆட்லர், யூங்
 வவகப்பாடு - அடிப்பவடக் கூறு ஆளுவமக் வகாள்வக = ஐசன்க்
(H.J.Eysenck)

 அடிப்பவடக் கூறு ஆளுவமக் வகாள்வக = G.W.ஆல்சபார்ட் , R.B.காட்டல்
 வவகப்பாடு ஆளுவம வகாள்வக = ஹிப்சபாக்வ ட்ஸ், கிவ ட்சுமர்,
வெல்டன்.

 மனப்பாண்வம அளவிடும் முவறவய உருவாக்கியவர்கள் = தர்ஸ்டன்,
லிக்கர்ட்

 வதாழில் ஆர்வ மனப்பான்வம அளவுசகாவல உருவாக்கியவர் =
பிவ ஸ்ஸி

 வதாழில் ஆர்வ பட்டியவல உருவாக்கியவர் = ஸ்டி ாங்
 வதாழில் ஆர்வ வரிவசப் பதிசவட்வட உருவாக்கியவர் = கூடர்
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(G.F.Kuder)

 களக்சகாட்பாடுக் கற்றல் வகாள்வக = குர்த் வலவின்

 வடிவவமப்புக் சகாட்பாட்வட உருவாக்கியவர் = டிட்ச்னர் (Edward
Bradford Titchener)

 ஒழுக்கம் சார்ந்த சார்பு சநாக்கத்வத அவடய சதவவயான வயது = 11-12
 உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்வத, நடத்வதயின் கா ணங்கள்,
நிபந்தவனகள் ஆகியவற்வறப் பற்றிப் படிப்பதாகும் எனக் கூறியவர் =
மக்டூகல்

 உளவியல் என்பது மன அறிவியல் அல்ல என்று கூறியவர் = வாட்சன்.
 பண்வடக் காலத்தில் உளவியல் என்ற வசால்லின் வபாருள் = ஆன்மா.
 உடல் வளர்ச்சி சவகமாக நவடவபறும் பருவம் எது = சிசுப்பருவம்
 வளர்ச்சி ஹார்சமான் அளவுக்கு அதிகமாக பிட்யூட்டரி சு ப்பியில்
சு க்கும்சபாது…… ஏற்படுகிறது = அசாதா ண உடல் வளர்ச்சி

 குழந்வதயின் சுதந்தி உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கும் சபாது தாசன
வதாடங்கும் திறன் ……. வயதில் ஏற்படுகிறது = 2-3 ஆண்டுகள்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 பியாசஜயின் "ஒருவருவடய அறிவுசார்" என்ற வசால் கீ ழ்க்கண்ட
ஒன்வற குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது = ஸ்கீ மா

 ஒழுக்க வளர்ச்சிவய பற்றி கூறிய உளவியல் அறிஞர் = பியாசஜ
 கவனவச்சு
ீ
அறிய உதவும் கருவி = டாச்சிஸ்டாஸ் சகாப்
 நிவனவாற்றல்’ என்ற நூலின் முதல் பி திவய வவளியிட்டவர் =
எபிங்கஸ்

 ஒருவரின் ஆளுவமக் சகாளாறுகளுக்கு அடிப்பவடயாக அவமவது =
மனவவழுச்சி அதிர்வுகள்

 பிறருக்கு உதவி வசய்யும் மனப்பான்வமவய ==== எனலாம் = தர்ம
சிந்தவன

 கற்றல் வவககளில் வபாருந்தாத ஒன்று = மனப்பாடம் வசய்து கற்றல்
 குழந்வதவய குழந்வதயாக கருத சவண்டும் என்று கூறியவர் = ரூசசா
 சிக்கலான வபாதுவமக் கருத்து = சிறிய நீ ல நிற சது கட்வட
 கற்றலுக்கு உதவாத கா ணி = தனிப்பட்ட கா ணி
 வமாழியில்லா சசாதவன ===== வவக சசாதவனவயச் சாரும் = ஆக்கச்
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சிந்தவன

 அறிவுசார் கற்றல் அணுகுமுவற அல்லாதது = மனப்பாடம் வசய்வித்தல்
 குழந்வதகளுக்கான "கற்கும் உரிவம"வய ஐ.நா. சவப எப்வபாழுது
பி கடனப்படுத்தியது = 1959 நவம்பர் 20

 தார்ண்வடக்கின் பயிற்சி விதி எதன் முக்கியத்துவத்வத வலியுறுத்தி
கூறுகிறது = மறுபடி வசய்தல்

 கற்றலின் முக்கிய கா ணி ஒன்று = கவனித்தல்
 வவகுநாட்கள் நமது நிவனவில் இருப்பவவ = பல்புலன் வழிக்கற்றல்
 கற்றலின் அவடவு = திறன்
 நடத்வத சகாட்பாட்டின் அடிப்பவட = தூண்டல்- துலங்கல்
 பியாசஜயின் சகாட்பாடு குழந்வதகளின் = அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது
 பியாசஜயின் ( (பியாசஜ)) சகாட்பாடு குழந்வதகளின் =அறிவு வளர்ச்சி
பற்றியது

 ச ாசரி நுண்ணறிவு ஈவு = 90-109
 ஒரு குழந்வதயின் முதல் ஆசிரியர் = வபற்சறார்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 தர்க்கரீதியான சிந்தவன என்பது = விரி சிந்தவன
 தன்வனறிப்படுத்தும் அறிவுவ ப் பகர்தவல பி பலப்படுத்தியவர் =
கார்ல்ச ாஜர்ஸ்

 கனவுகள் ஆய்வு’ என்ற நூவல வவளியிட்டவர் = சிக்மண்ட் பி ாய்டு
 மனப்சபா ாட்டங்களின் வவககள் = 3
 எல். தர்ஸ்டனின் நுண்ணறிவுக் வகாள்வகயில் உள்ள மனத்திறன்களின்
எண்ணிக்வக எத்தவன = 7

 எரிக்சனின் கூற்றுப்படி மனிதனின் சமூக சகாட்பாடு எத்தவன
நிவலகவளக் வகாண்டுள்ளது = 8 நிவல



ாபர்ட் காக்சன என்பவ து கூற்றுப்படி கற்றல் என்பது ===
படிநிவலகவள வகாண்டது = 8

 ஆக்கதிறன் பற்றிய மின்னசசாடா சசாதவனயின் ( வமாழி மற்றும்
வமாழியில்லாச் சசாதவன ) உருப்படிகள் எத்தவன = 10

 கற்பித்தலின் முதல் படிநிவல = திட்டமிடுதல்
 கருவுறுதலின்சபாது ஆணிடமிருந்து வபறப்படும் குச ாசமாசசாம் = Y
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 தூண்டல்-துலங்கல் ஏற்படக் கா ணம் = புலன் உறுப்புகள்

 கும ப் பருவம் ஒரு சிக்கலான அவமதியற்ற பருவம் எனக் கூறியவர் =
ஸ்டான்லி ஹால்

 உடல் வசயல்பாடுகள் மற்றும் உளச் வசயல்பாடுகள் இ ண்டிவனயும்
சீ ாகச் வசயல்பட உதவும் முக்கிய நாளமில்லாச் சு ப்பி = பிட்யூட்டரி
சு ப்பி

 மூவளயில் ஏற்படும் நிவனவிற்கு மிக முக்கிய கா ணமாக இயங்கும்
சவதிப்வபாருள் = ஆர்.என்.ஏ

 நம்முவடய மூதாவதயர்களிடமிருந்து வதாடர்ந்து வழி வழியாக உடல்,
உளப்பண்புகள் பின் சந்ததிகளுக்கு ஜீன்களின் மூலமாக வருதவல ====
என அவழக்கின்சறாம் = உயிரியல் ம பு நிவல

 ஒரு கரு இ ட்வடயர்கள் ஒச சூழலில் வளர்ந்தசபாது, இவர்களிவடசய
நுண்ணறிவு ஈவு = r = 0.87

 ஒரு கரு இ ட்வடயர் சசாதவன நிகழ்ந்த இடம் எது = அசயாவா

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 ஒத்த இயல்பு ஒத்த இயல்பிவன உருவாக்கும் எனக் கூறியவர் =
வமண்டல்

 புகழ்வபற்ற அமலா, கமலா சசகாதரிகளின் ஆய்வு எவத
வலியுறுத்துகின்றது = சூழ்நிவல

 பியாசஜயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிவல ====
கண்கூடாக பார்ப்பவத வவத்துச் = சிந்தித்து வசயல்படும் நிவல

 ஆக்க நிவலயுத்தல் மூலம் கற்றவல உருவாக்கியது = பால்லாவ்
 உட்காட்சி மூலம் கற்றவல முதன் முதலில் விளக்கியவர் = சகாலர்
 உட்காட்சி வழிக் கற்றவல உருவாக்கியவர் சகாஹலர்
 சகாஹல ால் தனது பரிசசாதவனயில் பயன்படுத்தப்பட்ட கு ங்கின்
வபயர் = சுல்தான்

 தன்னிச்வசயாக எழும் துலங்கவலச் சார்ந்த = ஆக்கநிவலயுறுத்தக்
கற்றல்

 சசாதவனயில் ஸ்கின்னர் பயன்படுத்திய விலங்கு = எலி
 இவற்றுள் வபாருத்தமான சஜாடிவய கூறு = ஸ்கின்னர் கற்றல் விதி
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 தார்ண்வடக்கின் பயிற்சி விதி எதன் முக்கியத்துவத்வத வலியுறுத்தி
கூறுகிறது = பரிசு

 குழப்பமான சகாட்பாடுவடய புத்தி கூர்வம என்பவதத் வதரிவித்தவர் =
தார்ண்வடக்

 தவறு வசய்யும் மாணவவன திருத்த ஏற்றது = நல்வழி காட்டுதல்
 அகமுகன், புறமுகன் ஆகிசயா து இயல்புகவள விளக்கியவர் = யுங்
 ஆளுவமவய அளவிடப் பயன்படும் மிகப் வபாருத்தமான முவற =
சுயசரிவத

 மிவக நிவல மனம் என்ற நிவல எந்த வயதினருக்கு ஏற்படுகிறது = 3-6
 ஹல்ஸ் என்பவ து கற்றல் வகாள்வகயிவன குறிக்கும் சூத்தி ம் யாது
SER = DXSHR x K – I

 ஹிலி என்பவர் 1909ஆம் ஆண்டு நிறுவிய குழந்வதகள் உள நல
மருத்துவ விடுதி எங்கு அவமந்துள்ளது சிக்காசகா

 நிவனவின் முக்கிய இ ண்டு வவககள் = STM & LTM

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 VIBGYOR என்பது ====என்பதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நிவனவு
சூத்தி ங்கள்

 புரூஸ் டக்மானின் = ஆசிரியர் த அளவு சகாலிவனப் பயன்படுத்தி
கீ ழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எப்பண்பிவன ஆசிரியரிடம் அளவடு
ீ
வசய்யலாம் ஆசிரியரின் நடத்வத மற்றும் ஆக்கப்பண்பு,ஆசிரியரின் பரிவு
மற்றும் ஏற்பு,ஆசிரியரின் இயங்கும் பண்பு மற்றும் நடத்வத

 கற்றலின் முக்கிய கா ணி ஒன்று = கவர்ச்சி
 கற்றல் என்பது = அவடதல், திறன், அறிவு, மனப்பான்வம
 தர்க்க ரீதியான சிந்தவன என்பது = ஆ ாய்தல்
 கற்றலுக்கு உதவாத கா ணி = குழுக் கா ணி
 வமாழியில்லா சசாதவன = ஆக்கச் சிந்தவன வவக
 அறிவுசார் கற்றல் அணுகுமுவற அல்லாதது = வசய்து கற்றல்
 குழந்வதவய குழந்வதயாக கருத சவண்டும் என்று கூறியவர் = ரூசசா
 ஒழுக்க வளர்ச்சிவய பற்றி கூறிய உளவியல் அறிஞர் = மக்டூகல்
 நுண்ணறிவு இரு கா ணிகளால் ஆனது என கூறிய உளவியல் அறிஞர் =
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ஸ்பியர் வமன்.

 நாம் கவனம் வசலுத்தும் வபாருளினின்றும் நம் கவனத்வத சவறு பக்கம்
இழுத்து இவடயூறு வசய்பவவ = கவனச் சிவதவு

 புலன் காட்சிகள் அடிப்பவட = கவனம்
 நமது மன வாழ்க்வகயுடன் எப்சபாதும் இவணந்து காணப்படுகிறது =
கவனித்தல்

 சமூக மனவியல் வல்லுநர் = பாவ்லாவ்
 உளவியல் என்பது மனது பற்றியது என்று கூறியவர் = கான்ட்
 சாதவன ஊக்கக் வகாள்வகவய விரிவாக்கியவர் = வமக்லீலாண்ட்
 நடத்வதவய உற்று சநாக்கல், பதிவு வசய்தல், ஆய்வு வசய்தல்,
வபாதுவமப் படுத்துதல் சபான்ற படிகவளக் வகாண்ட உளவியல் முவற =
உற்று சநாக்கல் முவற.

 அடிப்பவட உளத்திறன்கள் சகாட்பாடு என்ற நுண்ணறிவுக்
சகாட்பாட்டிவனக் உருவாக்கியவர் = எல். தர்ஸ்டன்.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 பிறந்த குழந்வதயின் மனவவழுச்சி வளர்ச்சி எதனுடன் அதிகம்
வதாடப்புவடயது உடல் சதவவ

 ஒரு குழந்வத தான் கண்கூடாகப் பார்த்து, சிந்தித்து வசயல்படும் நிவல
அறிவு வளர்ச்சித் திறனாகும் என பியாசஜ குறிப்பிடுகின்றார். இது அறிவு
வளர்ச்சியின் எத்தவனயாவது நிவல = மூன்றாம் நிவல.

 சிந்தித்தல், தீர்மானித்தல் சபான்ற மனச் வசயல்களின் வமயமாகத்
திகழ்வது = வபரு மூவள

 மன உணர்வுகள் சமசலாங்கிய நிவலக்கு என்ன வபயர் = மனவவழுச்சி
 மனச் வசயல்களினால் ஏற்படும் மாற்றம் = அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி.
 ரூசஸா அவர்களால் எழுதப்பட்ட எமிலி புத்தகத்தின் ஒரு பாத்தி ம் =
சசாபி

 சூழ்நிவல பற்றி ஆ ாய்ந்த மனநிவல ஆய்வாளர் = டார்வின்
 மனவவழுச்சி எழுவதற்கான கா ணம் என்ன = மனவவழுச்சி நீட்சி
 சதர்வுகள் எதற்காக என்ற எண்ணம் வகாண்டவர் = ஏ.எஸ். நீ ல்
 முதன்முதலில் ஆர்வத்தின் நிவல என்னும் தத்துவத்வத
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அறிமுகப்படுத்தியவர் = வமக்லிலாண்டு

 மனசநாவய ஹிப்னாடிசம் மூலம் குணப்படுத்தலாம் என்றவர் =
ஃபி ாய்டு

 மாஸ்சலாவின் சதவவகள் படி நிவலகளுள் முதல்படி எவதக் குறிக்கும்
= அடிப்பவடத் சதவவகள்

 தன் நிவறவு சதவவ வகாள்வகவய எடுத்துவ த்தவர் = மாஸ்சலா
 முன்பருவக் கல்வியுடன் வதாடர்பியல்லாதவர் = ஜான்டூயி
 சடா னஸ் என்பவர் = தந்துவவாதி.
 புலன் பயிற்சிக் கல்வி முவறவய புகுத்தியவர் = மாண்டிசசாரி
 மாணவர்களின் கற்றல் அவடவுகவள அறிந்துவகாள்ள நம்பகமான
முவற = மதிப்பீ ட்டு முவற

 ஒரு நல்ல சமூக அவமப்புக்கான நுண்ணறிவின் பங்வகப் பற்றி
ஆ ாய்வதற்காக உதவும் முவற = பரிசசாதவன முவற

 சதர்வு அவடவுச் சசாதவனயில் நுண்ணறிவின் பங்வகப் பற்றி
ஆ ாய்வதற்காக உதவும் முவற = பரிசசாதவன முவற

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 உயிரினங்களின் நடத்வதகவள அறிந்து வகாள்ள நம்பகமான முவற =
பரிசசாதவன முவற

 வாக்வகடுப்பு எந்த உளவியல் முவறயின் ஒர் வவக = வினாவரிவச
முவற

 இ ண்டு குழந்வதகளில் ஒரு குழந்வத நன்கு தூங்கிய குழந்வத,
மற்வறான்று தூங்காத குழந்வத இவர்களின் கற்றவல ஒப்பிடுவதற்கு
உதவும் முவற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட = உற்று சநாக்கல் முவற

 ஒருவனது உள்ளத்தில் உள்ளவற்வற தாசன விருப்பு வவறுப்பின்றி
ஆ ாய்ந்து முடிவுக்கு வரும் முவற = உற்றுசநாக்கல் முவற

 நாம் சகாபத்தில் இருக்கும்சபாது நமது முகம் சிவப்பாகிறது, இந்த
நடத்வதயின் தன்வமகவள அறிய உதவும் முவற = அகசநாக்கு முவற

 தன்வனசய ஆ ாயும் முவற என்பது = அகசநாக்கு முவற
 அக சநாக்கி முவற என்பது = மனிதனின் வசாந்த அனுபவங்களின் சுய
வவளிப்பாடு.

 அகசநாக்கு முவறயானது = அகவய தன்வம வகாண்டது.

www.Padasalai.Net
 மனித நடத்வதவய அளந்தறிய பயன்படும் உளவியல் முவறகளில்
பிற ால் சரிபார்க்க முடியாத முவற = அகசநாக்கு முவற

 அகசநாக்கு முவறயின் மூலம் தங்களது நடத்வதயிவன அளந்தறிய
முடியாதவர்கள் மாணவர்கள், = மனநிவல குன்றியவர்கள், வநறிபிறழ்
நடத்வதயுள்ளவர்கள்

 பண்வடக் காலத்தில் ஒருவ து நடத்வதகவள அறிந்து வகாள்ள
நம்பகமான முவற = அகசநாக்குமுவற.

 பிறவ ப் பற்றி அறிந்துவகாள்ளப் பயன்படும் உளவியல் முவற =
அகசநாக்கு முவற.

 வகுப்பில் மாணவர்களின் நடத்வதகவள அறிந்து வகாள்ள நம்பகமான
முவற = உற்று சநாக்கல் முவற

 எவ்விதக் கருவியும் இன்றிப் பிறருவடய நடத்வதவய அறிந்துவகாள்ள
உதவும் முவற = சபாட்டி முவற

 உற்றுசநாக்கல் முவறயின் முதற்படி = உற்று சநாக்குதல்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 பிறப்பிலிருந்து முதுவம வவ க்கும் ஒருவ து கற்றல் அனுபவங்கவள
விவரிப்பதுதான் கல்வி உளவியல் என்று கூறியவர் = ஏ.குச ா,
சி.டி.குச ா

 உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்வத, மனித உறவு முவறகவளப்
பற்றியப் படிப்பாகும் எனக் கூறியவர் = குச ா, குச ா

 உளவியல் என்பது ஆன்மா பற்றியது அல்ல என்று கூறியவர் = கான்ட்
 ''உளவியல் என்பது நனவு நிவல பற்றியது'' இதவன வலியுறுத்தியவர் =
வாட்சன்

 மனிதனின் புலன் உறுப்புகள் = அறிவின் வாயில்கள்
 புலன்காட்சிவய முவறப்படுத்தும் நியதிகள் எத்தவன = 5
 ஒப்புவடவம விதி என்பது = குழுவாக எண்ணுதல்
 ADOLESENCE என்ற ஆங்கிலச் வசால்லின் அடிப்பவடப் வபாருள் என்ன =
வளருதல்

 பி ாட்வபன்ட் என்பவ து சகாட்பாடு = தற்காலச் வசய்திக் சகாட்பாடுகள்
 சில சமயங்களில் நமது கவனத்வதக் கவரும் வபாருள்களின்
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தன்வமகவள = வபாருள்கள் கா ணிகள்

 வதாடர்ந்து ஒரு வபாருளின் மீ து 10 விநாடிகளுக்கு சமல் நாம் கவனம்
வசலுத்த முடியாது = கவன மாற்றம்

 முதிர்ச்சியவடந்த ஒருவனின் கவனம் = 7
 குமா ப் பருவத்தில் நடத்வதவய வபருமளவு நிர்ணயிப்பது = ஒப்பார்
குழு

 குழந்வதகளின் இ ண்டாம் பிறப்பு எனப்படுவது = குமா ப்பருவம்
 ஸ்கீ மா எனப்படுவது = முந்வதய அறிவு
 தர்க்கவியல் எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் = வமய்விளக்கவியல்.
 மனிதன் சிந்தவன வசய்வதன் வாயிலாக பல வாழ்வியல்
உண்வமகவளக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று கூறுவது = தர்க்கவியல்

 மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு என்று கூறியவர் = அரிஸ்சாட்டில்
 உன்வனசய நீ அறிந்து வகாள் என்று கூறியவர் சாக் டீஸ்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 குழந்வத காதால் சகட்கும் வமாழியின் அளவும், த மும் குழந்வதயின்
அறிதல் திறன் வசயல்பாடுகளுக்கு சநர் விகிதத்தில் இருக்கின்றன என்று
கூறியவர் = வநஸ் மற்றும் ெிப்சமன்

 தனியாள் சவற்றுவமப் பண்புகள் மாறுபடக் கா ணம் = நாளமில்லாச்
சு ப்பிகளின் மாறுபட்ட வசயல்கள்

 தீவி மனசநாய்க்கு எடுத்துக்காட்டு = மனச்சிவதவு
 மாணவனின் முழு வளர்ச்சிக்கு வபாறுப்பு ஏற்பது = ஆசிரியர்
 மனிதனின் வளர்ச்சிவயயும், நடத்வதயும் நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய பங்கு
வகிப்பது = ம புநிவலயும், சூழ்நிவலயும்

 ஆக்கச் சிந்தவனயில் எத்தவன படிகள் உள்ளதாக கி காம் வாலஸ்
வதரிவித்தார் = 4

 பிறக்கும் குழந்வத வபற்சறார்கவள ஒத்திருக்கும் ஒத்திருக்கும் விதி
 ஒத்த இயல்பு ஒத்தியல்பிவன உருவாக்கும் என்ற சகாட்பாட்டிவன
கூறியவர் = கிரிசகார் வமண்டல்

 ஒரு தாயின் இரு குழந்வதகளில் ஒருவன் நல்லவனாகவும், ஒருவன்
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தீயவனாகவும் இருப்பது = சவற்றுமுவற விதி.

 சமவதகள் சமவதகளிடமிருந்து தான் உருவாகின்றனர் என்பவத ஆய்வு
வசய்தவர் = கால்டன்

 கார்ல் பியர்சன் ஏழு தவலமுவறகளில் ஆ ாய்ந்த நண்பர்களின்
எண்ணிக்வக = 1260

 அறிவு வளர்ச்சிக்கு கா ணமாக உள்ளவவ = சமூகம், வாவனாலி,
வதாவலக்காட்சி, ஆசிரியர்

 அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு = சிந்தவன
 ஆ ம்பக் கல்வி வயதினர் பின் = குழந்வதப் பருவம்
 ஒப்பர் குழு என்பது = சமவயது குழந்வதகள்
 அகசநாக்கு முவறயின் ஆய்வுக்களம் என்பது = உள்ளம்.
 உளவியல் கற்காத ஆசிரியர் கற்பிக்கும் சபாது மாணவர்களின் கற்றலில்
ஏற்படுவன = பயம் மற்றும் வவறுப்பு, கழிவு, சதக்கம்

 குழந்வதகளிடம் உயர்வான தன் மதிப்பீட்வட உருவாக்க ஆசிரியர்
வசய்ய சவண்டியது = பா ாட்டும், ஊக்கமும்

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 தன்வனப் பற்றி குழந்வத என்ன நிவனத்துக் வகாண்டிருக்கிறது என்பது
= தன் தூண்டல்

 சிக்கலான மனவவழுச்சி = வபாறாவம
 மன உணர்வுகள் சமசலாங்கி நிற்கும் நிவல = மனவவழுச்சி
 மிவக நிவல மனம் ஏற்படும் வயது = 3-6
 அடிப்பவட மனவவழுச்சி = சினம்
 வாய், நாக்கு, வதாண்வட இவவகளில் அவசவுகள் ஏற்படுத்துவது =
சபசுதல்

 வமாழி வளர்ச்சிக்கு அடிப்பவடயான திறன்கவள வரிவசப்படுத்துக =
சகட்டல், சபசுதல், படித்தல், எழுதுதல்

 பியாசஜயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியில் வதாட்டு உணரும் பருவம்
எனப்படுவது = பிறப்பிலிருந்து 18 மாதம் வவ

 குழந்வதகள் தன் சமூகத்திலிருந்து எதிர்பார்ப்பது = அன்பும்,
அ வவணப்பும்.

 மன உணர்வுகவள வவளிப்படுத்த கற்றுக் வகாள்ளும் பருவம் =
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கும ப்பருவம்

 வயதின் அடிப்பவடயில் பல்சவறு படிநிவலகள் அவமவது = ஒழுக்க
வளர்ச்சி.

 குழந்வதகள் எதிர்பார்ப்பது = நிபந்தவனயற்ற அன்பு
 சிறு குழந்வதகள் சமூகவியல்பு வபறுவதற்கு முக்கிய இடம் வகிப்பது =
குடும்பம்.

 குழந்வதகளின் அறிவாற்றலின் வளர்ச்சி குறித்து ஆ ாய்ச்சி
வசய்தவர்களில் முக்கியமானவர் = பியாசஜ.

 அறிவு வளர்ச்சியின் நான்காம் நிவல 12 வயதிற்கு சமல் எனப்படும்
முவறயான வசயல் நிவலயானது கூறியவர் = பியாசஜ

 சதசிய கவலத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்ப்பட்ட ஆண்டு = 2005
 மனிதனின் வளர்ச்சிவய எத்தவன பருவங்களாக பிரிக்கலாம் = 8
 சிசுப் பருவம் என்பது = 0-1 ஆண்டுகள்
 குறுநவடப் பருவம் என்பது = 1- 3 ஆண்டுகள்
 பள்ளி முன் பருவம் என்பது = 3-6 ஆண்டுகள்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 பள்ளிப்பருவம் என்பது = 6- 10 ஆண்டுகள்
 குமா ப் பருவம் என்பது = 10-20 ஆண்டுகள்
 கட்டாய இலவசக் கல்வி வழங்கப்படுவது = 14 ஆண்டுகள் வவ
 ஒரு குழந்வத வரிவசத் வதாடர் கி ாமப்படி சிந்திக்கத் வதாடங்கும்
காலம் = 7-8 ஆண்டுகள்

 குழந்வதகள் தர்க்க முவற சிந்தவன வளர்ச்சிவய எதன் மூலம்
ஆ ம்பிக்கின்றார்கள் = அனுமானம்

 குழந்வத இவ்வுலகத்வத புரிந்து வகாள்ள உதவுவது = இவடவிவன
ஆற்றல் மற்றும் உள்ள முதிர்ச்சி

 குழந்வத வவளியுலகத்தில் இருந்து பிரிந்து தன்வன அவடயாளம் கண்டு
வகாள்வது. = தன்னவடயாளம்

 தன்னவடயாள உணர்வு ஒவ்வவாரு வளர்ச்சி நிவலயிலும் மாறுபடுவது
என்று கூறியவர் = எரிக்சன்

 குழந்வதகள் தாசன வதாடங்கும் திறவன வபறுவது = 4-6 ஆண்டுகளில்
 உடலால் வசய்யும் வசயல்கள் = நடத்தல், நீந்துதல்
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 நடத்வதவயப் பற்றி ஆ ாயும் இயல் = உளவியல்

 வவகுநாட்கள் வவ நமது மனச்சுவட்டில் இருப்பவவ = பல்புலன்
வழிக்கற்றவவ

 பாடம் கற்பித்தலின் முதல் படி = ஆயத்தம்
 புலன் உணர்வும் வபாருவள அறிதலும் சசர்ந்து உருவானது = புலன்
காட்சி

 நிவனவு கூர்தலின் முதல் நிவலயாக கருதப்படுவது = கற்றல்
 வசயல் வழிக் கற்றல் என்பது = வதாடர் கற்றல்
 இயக்கமுள்ள உள்ளார்ந்த = வசயல் கற்றல்
 தவறுகள் வசய்யும் மாணவவன திருத்த ஏற்றது = நல்வழி காட்டுவது
 வபற்சறார், ஆசிரியர்கள் குழந்வதகளுக்கு முன் உதா ணமாகத்
திகழ்வது = பின்பற்றிக் கற்றல்

 மனிதனின் முதல் வசய்தல் = ஆ ாய்ச்சி
 கருத்தியல் நிவல சதான்றுவது = 10 வயதுக்கு சமல்
 ஒழுக்க வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது = பற்றுகள்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 நல்வலாழுக்கத்திற்கான விவதகள் நன்கு ஊன்ற கூடிய நிவல =
ஆ ம்பக் கல்வி.

 கற்கும் வபாருளுக்கு வளமாக அவமவது = இயற்வக வபாருட்கள்
 தற்கால உளவியல் சகாட்பாடு என்ன = மனிதனின் நடத்வதக்
சகாலங்கள் பற்றியதாகும்.

 உளவியல் என்பது மனிதனின் நனவற்ற நிவலசய எனக் கூறியவர் =
சிக்மண்ட் பி ாய்டு.

 அறிவு வளர்ச்சிக்குக் கா ணமாக இருப்பது = ம பு + சூழ்நிவல
 சகாபம், மகிழ்ச்சி, கவவல, பயம் இவவ எதனால் வசய்யப்படும்
வசயல்கள் = மனவவழுச்சி வளர்ச்சி.

 சிந்தித்தல், கற்பவன சபான்றவவ எதனால் வசய்யப்படும் வசயல்கள் =
அறிவுத் திறனால்.

 உடலால் வசய்யப்படும் வசயல்கள் எது = நீந்துதல்.
 அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் வகாள்வகவய உருவாக்கியவர் = பியாசஜ
ம பின் முக்கியத்துவம் பற்றிய ஆ ாய்ச்சிவய சமற்வகாண்டவர் =
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கால்டன்.

 வாழ்க்வகயில் சிற்ப்பாக வவற்றி வபறுவதற்கு உதவும் உளவியல்
கா ணி எது= நுண்ணறிவு.

 கற்றல் = கற்பித்தல் நிகழ்வுகவள விவரிக்கும் உளவியல் பிரிவு கல்வி
உளவியல்

 உற்றுசநாக்கலின் படிகள் = 7
 உற்றுசநாக்கலின் இறுதிப்படி = நடத்திய ஆய்வு வசய்தல்
 வாழ்க்வகச் சம்பவத் துணுக்கு முவற எந்த முவறயுடன் அதிக
வதாடர்புவடயது = உற்று சநாக்கல் முவற.

 அனிச்வசச் வசயல்கள் நிவறந்த பருவம் = வதாட்டுணரும் பருவம்.
 குற்றம் புரியும் இயல்பு ப ம்பவ ப் பண்பாகும் எனக் கூறியவர் = கார்ல்
பியர்சன்

 அடலசன்ஸ் எனப்படும் வசால் எந்தவமாழிச் வசால் = இலத்தீன் வமாழிச்
வசால்

 குச ாசமாசசாம்களில் காணப்படுவது = ஜீன்ஸ்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்

http://www.trbtnpsc.com/2013/07/trb-questions-and-study-materials.html

www.Padasalai.Net
15

www.TrbTnpsc.com

உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 குழந்வதகவள நல்ல சூழலில் வளர்க்கும்சபாது நுண்ணறிவு ஈவு
கூடியது எனக் கூறியவர் = லிப்டன்

 திரிபுக் காட்சி அல்லது தவறான புலன்காட்சி ஏற்படுத்துவதற்குக்
கா ணம் = சூழ்நிவல

 ஒருவர் புளிய ம த்தின் மீ து சபய்கள் நடமாடுவது சபான்று எண்ணுதல் =
இல்வபாருள் காட்சி

 புலன்காட்சிவழி முதலில் சதாற்றுவித்த ஒருவபாருள் அன்றிசய
அப்வபாருள் பற்றிய உணர்தவல ==== என்கிசறாம் = மனபிம்பம்

 வபாதுவமக் கருத்து என்பதின் வபாருள் என்ன = புத்தகம்.\
 புருனரின் வபாதுவமக் கருத்து உருவாகும் படிநிவலக் சகாட்பாட்டு
நிவலகள் எத்தவன = மூன்று நிவலகள்.

 ஜீன் பிலாசஹ என்பவர் எந்த நாட்டு அறிஞர் = சுவிட்சர்லாந்து
 புலன்களின்றும் மவறக்கப்பட்டவவ, மறக்கப்படுகின்றன. பிறந்து 10
மாதங்கள் வசன்றபின் = வபாருள்களின் நிவலத்தனவம பற்றி குழந்வத
அறிகிறது.
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 குழந்வதகளின் வமாழி வளர்ச்சி தங்கள் சதவவகவள பிறருக்குத்
வதரிவிக்க = சபச்சுக்கு முந்வதய நிவல

 கற்பவன பிம்பங்கள் அல்லது சாயல்களின் துவணக்வகாண்டு திகழும்
சிந்தவன = கற்பவன

 ஒருவன் புலன்காட்சி வழிசய அறிந்த ஒன்றன் பி தியாக இருப்பின் யாது
= மீ ள் ஆக்கக் கற்பவன.

 நம் கற்பவனயில் உதவி வகாண்டு நாசம ஒரு சிறுகவத அல்லது
கவிவதவயப் பவடத்தாசலா அது = பவடப்புக்கற்பவன.

 ஒர் இலக்வக அவடய முயலும் ஒருவனுக்கு அவ்விலக்வக அவடய
முடியாதபடி அவனுக்வகதிச

சில தவடகள் குறுக்கிடுமானால் அது =

பி ச்சவன

 எரிக்கன் சமூகவியல்பு வளர்ச்சிப் படிநிவலகள் = 8
 கற்றலின் முக்கிய கா ணிகளில் ஒன்று = கவர்ச்சி
 வவகுநாட்களாக நமது நிவனவில் இருப்பவவ = பல்புலன் வழிக்கற்றல்.
 தர்க்கவியல் Logic எந்த இயலின் ஒரு பகுதியாகும் = உளவியல்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 கற்றல் - கற்பித்தல் நிகழ்வுகவள விவரிக்கும் உளவியல் பிரிவு = கல்வி
உளவியல்

 உளவியல் என்பது = மனித நடத்வதவய ஆ ாயும் அறிவியல்.
 லாகஸ் என்பது = ஆ ாய்தவலக் குறிக்கும் வசால்.
 வசக்கி என்பது = உயிவ க் குறிக்கும் வசால்
 வசக்காலஜி (PSYCHOLOGY) எனும் வசால் எந்த வமாழிச் வசால் =
கிச க்க வமாழிச் வசால்.

 உற்றுசநாக்கலின் இறுதிப்படி = நடத்வதவயப் வபாதுவமப் படுத்துதல்
 கல்வி உளவியலின் ப ப்வபல்வலகள் = மாணவர், கற்றல் அனுபவம்,
கற்றல் முவற, கற் ல் சூழ்நிவல.

 பரிசசாதவன முவறக்கு சவறுவபயர் = கட்டுப்பாட்டுக்குட்பட்ட உற்று
சநாக்கல்.

 மாணவர்களின் கற் ல் அவடவுகவள அறிந்துவகாள்ள நம்பகமான
முவற = சதர்ச்சி முவற

 வாழ்க்வகச் சம்பவத்துணுக்கு முவற எந்த முவறயுடன் அதிகத்
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வதாடர்புவடயது = உற்றுசநாக்கல் முவற.

 கல்விநிவலயங்களில் மாணவர்கலின் நடத்வதவயப் பற்றி அறிந்து

வகாள்வதற்கு உதவும் மிக முக்கியமானப் பதிசவடு = திறன் பதிசவடு.

 அண்டம் (சிவன முட்வட) விந்தணுவவப் சபான்று எத்தவன மடங்கு
வபரியது = 8500 மடங்கு.

 அனிச்வச வசயல் எந்த வயது வவ நவடவபறும் = பிறப்பு முதல் 18
மாதங்கள் வவ .

 மழவலப் சபச்சு எந்த வயது வவ இருக்கும் = 4-5 வயதுவவ
 எந்தக் குழந்வதகள் 2-6 வயதுவவ வதாடர்ந்து சபசுவது இல்வல =
திக்கி சபசும் குழந்வதகள்.

 எது மனப்பிறழ்வுகளுக்கு வழி வகுப்பதில்வல = அடக்கி வவத்தல்.
 குழப்பம், கூச்சம், வபாறாவம, தற்வபருவம, குற்ற உணர்வு சபான்ற
உணர்வுகவள எவ்வாறு அவழக்கலாம் = சிக்கலான மனவவழுச்சிகள்.

 ம பின் தாக்கம் எப்சபாது வதரிகிறது = பிறப்பின்சபாது.
 சூழ்நிவலயின் தாக்கம் எப்சபாது வதரிகிறது = வளரும்சபாது.
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 உடல் வபருக்கம் என்பது = உடலின் எவடயும் உய மும் அதிகரித்தல்.
 உடல் உறுப்புகள் தாமகசவ வளர்ந்து பக்குவமவடவதற்கு என்ன வபயர் =
முதிர்ச்சி.

 வளர்ச்சிநிவல எந்த வயதில் ஒரு தி ளாக உடல் வபருகுகிறது = 6வது
வயதில்

 பிறக்கும் வபாழுது குழந்வதயின் ச ாசரி எவட = 3.0 கிசலா
 முன்பருவ கல்வி வயது என்பது = 3 - 5 வயது.
 மனித வாழ்க்வகயின் காலகட்டத்தின் முதல் வளர்ச்சிசார் பருவம் =
குழவிப் பருவம்.

 தவலமுவற இவடவவளி' எந்தப்பருவனத்தினருக்குரிய
பி ச்சவனயாகும் = பின் கும ப்பருவம்.

 கும ப் பருவம் புயலும், அவலயும் நிவறந்த பருவம் எனக் கூறியவர் =
ஸ்டான்லி ஹால்

 கும ப் பருவம் சிக்கலான அவமதியற்ற பருவம் எனக் குறிப்பிட்டவர் -
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ஸ்டான்லி ஹால்

 தனிமனித சவறுபாட்டின் முக்கிய கா ணிகள் = ம பு, சூழ்நிவலகள்.
 எந்த வயதில் ஒர் குழந்வதயானது பாட்டி மற்றும் அம்மா

இவர்களிவடசய சவறுபாடு காண்கிறது = 12வது மாதத்தில்.

 வளர்ச்சி நிவலயில் மிக முக்கியமான பருவம் …………..ஏவனனில்
மனக்குமறலும் வகாந்தளிப்பும் நிவறந்த பருவம். = கும ப் பருவம்.

 மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வவ நிகழும் வளர்ச்சிக்கும்
நடத்வதக்கும் கா ணமாக அவமவது = சூழ்நிவல.

 பிறந்த வபண் குழந்வதக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்வக எவ்வுளவு = 144
 பிறந்த ஆண் குழந்வதக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்வக எவ்வுளவு = 13
 மூன்று வயதில் ஆண் குழந்வதக்கு நாடித் துடிப்பு = 95
 மூன்று வயதில் வபண் குழந்வதக்கு நாடித்துடிப்பு = 90
 உயர்நிவலப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் =
முன் கும ப் பருவம்.

 கல்லூரிக் கல்வி கற்பவர்கள் எந்தப் பருவத்தினர் = பின் கும ப் பருவம்.
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 முடிய சுக் வகாள்வக என அவழக்கப்படுவது எது = ஒற்வறக் கா ணி
நுண்ணறிவுக் சகாட்பாடு.

 சிறப்பியலல்பு மாணவர்கவள எதன் அடிப்பவடயில்
வவகப்படுத்துகிசறாம் = நுண்ணறிவு ஈவு

 ஒவ்வவாரு மனிதனும் தனித்தன்வமப் வபற்று மற்றவர்களிடமிருந்து
சவறுபட்டுக் காணப்படுவதற்குப் வபயர் = தனியாள் சவற்றுவம

 வதாடர்ச்சியாக ஏற்படும் மாற்றங்கள் ஒழுங்கான முவறயில்
முதிர்ச்சிவய சநாக்கி ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்று கூறியவர் =
ஹார்லாக்

 ஜூக்ஸ் குடும்பங்கவள ஆ ாய்ச்சி வசய்தவர் = டக்சடல்.
 காலிவகாக் குடும்பங்கவள ஆ ாய்ச்சி வசய்தவர் = கட்டார்டு
 பியாசஜயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் சகாட்பாட்டிவன எந்த உளவியல்
அறிஞரின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சி சகாட்பாட்டுடன் ஒப்பிடலாம் =
பூரூணர்

 ம புக்கு மற்வறாரு வபயர் = இயற்வக
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 சூழ்நிவலக்கு மற்வறாரு வபயர் = வசயற்வக.

 பிறவிசலசய சதான்றும் மனவவழுச்சி = அச்சம்.

 கும ப் பருவம் மனித வாழ்க்வகயில் ஆ ம்ப நிவலயின் வதாகுப்பு ஆகும்
=

ாஸ்

 ஏன்? ஏதற்கு? எப்படி? என்ற சகள்விகள் எந்தப் பருவத்தில்
ஏற்படுகின்றன = குழவிப் பருவம்.

 ஒர் குழந்வத தன் தாவய எத்தவன மாதங்களுக்கு பின்னர் அவடயாளம்
கண்டு சிரிக்கும் = 3 - 4 மாதங்கள்.

 கீ ழ்சநாக்கி வடிகட்டுதல் என்ற வகாள்வகவய உருவாக்கியவர் =
வமக்காசல பி பு

 ஆசி மப்பள்ளி எங்கு நிறுவப்பட்டது = பாண்டிச்சசரி
 தூங்கும் வியாதி இதனால் ஏற்படுகிறது = சஸசஸஈ
 ஆலிபிவ ட் பிசன எந்த நாட்வடச் சசர்ந்தவர் = பி ான்ஸ்
 சமா ன்ஸ்களுக்கான நுண்ணறிவு ஈவு = 50 -69
 ம ண உள்ளுணர்வு என்று அவழக்கப்படுவது = தான சடாஸ்
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 ச ாஸாக்கின் வமத்தடச்சசாதவனயில் உள்ளடங்கியது = 10 கார்ட்ஸ்
 எப்பிங்ஹாஸ் சசாதவன எதனுடன் வதாடர்புவடயது = மறத்தல்
 குசடர் முன்னுரிவமப் பதிவு ஒரு மனிதனுவடய = வதாழில்
ஆர்வத்திவன ஆ ாயும்

 வசனிக் பள்ளி இங்கு அவமந்துள்ளது = அம ாவதி நகர்.
 மாஸ்சலாவின் ஊக்குவித்தல் சகாட்பாட்டில் அடித்தளமாக அவமவது =
உயிர்வாழ் அடிப்பவட சதவவகள்

 கற்றலில் முன்சனற்றம் காணப்படாத நிவல = சதக்க நிவல
 இயற்வக நமக்கு சபாதிக்கிறது என்று கூறியவர் = ரூசஸா
 கல்வியின் புதிய உத்திகவள கண்டுபிடிப்பவத ஊக்குவித்து பரிசு
அளிக்கும் நிறுவனம் = NCERT

 யு.பி.இ என்பது = அவனவருக்கும் வதாடக்க கல்வி
 SSA என்பது = அவனவருக்கும் கல்வி இயக்கம்
 RMSA என்பது = மத்திய இவடநிவல கல்வி இயக்கம்
 ஆயத்த விதிவயத் சதாற்றுவித்தவர் = தார்ண்வடக்
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 வமத்தடம் சசாதவனவயப் பயன்படுத்தி அறிவது = ஆளுவமவய

 மனித சநய உளவியவல அறிமுகப்படுத்தியவர் = கார்ல் ச ாஜர்ஸ்
 மனித ஆளுவமவய உருவாக்குவது = ம பு மற்றும்
சூழ்நிவலக்கா ணிகள்

 PERSONALITY என்ற வசால் எந்த வமாழியிலிருந்து வபறப்பட்டது =
லத்தின்

 மனிதர்கவள அகமுகன் புறமுகன் என்று வவகப்படுத்தியவர் = யூங்
 உளவுப்பகுப்பு சகாட்பாட்டிவன வகாண்டுவந்தவர் = பி ாய்ட்
 இவச நாட்டச் சசாதவனயுடன் வதாடர்புவடயவர் = ஸீசொர்
 வவக்ஸ்லர் நுண்ணறிவு அளவுசகாலில்(WAIS) வசயற்சசாதவனகள்
(PERFORMANCE TEST) = 5

 குழுக்கா ணி வகாள்வககவள அளித்தவர் = தர்ஸ்டன்
 ஆசுபல் என்ற உளவியல் அறிஞர் வதாடர்புவடயது = மறத்தல் சகாட்பாடு
 மக்டூகலுடன் வதாடர்புவடயது = இயல்பூக்க வகாள்வக
 பகற்கனவு என்பது ஒருவவக = தற்காப்பு நடத்வத
"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 ச ார்ொக் வமத்தடச் சசாதவன எந்த ஆளுவம அளவிடும் = புறத்சதற்று
நுண்முவற

 வசவனக்டிக் என்ற பவடப்பாற்றவல வளர்க்கும் கற்பித்தல் முவறவய
வகுத்தவர் = சஜ சஜ கார்டன்

 சாந்தி நிசகதன் என்பது = ஆசி மப்பள்ளி
 சமூக ஒப்பந்தம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் = ரூசசா
 பள்ளிக்கு கடிதங்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் = கிருஷ்ணமூர்த்தி
 பள்ளியும் குழந்வதயும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் = டூயி
 நாவளய பள்ளி என்ற நூலின் ஆசிரியர் = டூயி
 சம்மர்ஹில் பள்ளிவய நிறுவியவர் = ஏ.எஸ் . நீல்
 பள்ளிவய விடுதல் என்ற கருத்த்வன முன்வமாழிந்தவர் = இவான் இலிச்

நுண்ணறிவு
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 நுண்ணறிவுச் சசாதவனகளின் தந்வத எனக் கூறப்படும் ஆல்பி ட் பிசன
என்பவர் புரிந்து வகாள்ளல், புதுவம புவனதல், வதாடங்கிய

வசயவலத் வதாடர்ந்து முடித்தல், தனது நடத்வதயில் உள்ள

குவறபாடுகவளத் தாசன உணர்தல் சபான்ற கூறுகள் நிண்ணறிவினுள்
அடங்கியுள்ளன என்றார்.

 சநாக்த்சதாடு வசயல்படுதல், பகுத்தரிசவாடு சிந்தித்தல், திறவமயாகச்
சூழ்நிவலவயச் சமாளித்தல் சபான்றவவ அடங்கிய !ரு கூட்டுச்
வசயலாற்றசல நுண்ணறிவு என்று வவக்ஸ்லர் கூறுகிறார்.

 தார்ன்வடக் என்பவர் கூற்றின் படி நுண்ணறிவு மூன்று வவகப்படுகிறது.
 1.சமூக நுண்ணறிவு: பிறவ த் தன்பால் ஈர்க்கும் திறன் வகாண்டு
சமூகத்துடன் இவணந்து வாழ்தல் சமூக நுண்ணறிவு எனப்படும்.

 2.கருத்தியல் நுண்ணறிவு: பல்சவறு குறியீடுகள், வசாற்கள் வவ படம்,
எண்கள் ஆகியற்றுக்கிவடசயயான வதாடர்பிவன அறிந்து
பி ச்சவனக்குத் தீர்வு காணுதல் கருத்தியல் நுண்ணறிவு எனப்படுகிறது.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவள = சாணார்பட்டி – திண்டுக்கல்
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உளவியல் - ( PSYCHOLOGY )

 3.வபாறியியல் சார்ந்த நுண்ணறிவு: பல்சவறு இயந்தி ங்கவள
வடிவவமத்துத் திறவமயாகக் வகயாளும் திறவனப் வபற்றுத் திகழ்வசத
வபாறியியல் சார்ந்த நுண்ணறிவு எனப்படுகிறது.

 நுண்ணறிவு என்பது புரிந்துவகாள்ளும் ஆற்றல், சிக்கவலத் தீர்க்கும்
ஆற்றல், வதாடர்பு காணும் ஆற்றல், சூழ்நிவலப் வபாருத்தப்பட,
கருத்தியல் சிந்தவனத் திறன் சபான்ற ஆற்றல்கள் அல்லது திறன்களின்
வதாகுப்பாகும்.

 நுண்ணறிவு சகாட்பாடுகள்:
 மூன்று வவக நுண்ணறிவுக் சகாட்பாடுகள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவவ
ஒற்வறக் கா ணி, இ ட்வடக் கா ணி, குழுக்கா ணி என மூவவகப்படும்.

 ஒற்வறக் கா ணிக் சகாட்பாடு: இக்சகாட்பாடு நுண்ணறிவு பற்றிய
முடிய சுக் வகாள்வக எனப்படுகிறது. நுண்ணறிவு ஒரு வபாதுத்
திறனாகும். ஒருவரின் பல வவகயான திறன்கவள இயக்கக்கூடிய
வல்லவம வாய்ந்த ஒரு திறன் உண்டு எனவும் அதுசவ அவ து
நுண்ணறிவாகும் என இக்சகாட்பாடு குறிப்பிடுகிறது.
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 ஸ்பியர்வமன் இ ட்வடக் கா ணிக் சகாட்பாட்வடக் வகாண்டு
வந்துள்ளார்.

 ஸ்பியர்வமன் கருத்தின்படி நுண்ணறிவு இரு கா ணிகளால் ஆனது.
நுண்ணறிவு = வபாதுக்கா ாணி(ஏ) + சிறப்புக் கா ணி(ந) உதா ணமாக
மின்சக்தி ஒரு வபாதுக்கா ணியாகும்.

 தார்ண்வடக்கின் பல்கா ணிக் வகாள்வக: இக்சகாட்பாட்டின்படி
நுண்ணறிவானது பல்லாயி க் கணக்கான சிறு சிறு ஆற்றல்கவள
உள்ளடக்கியது. இக்சகாட்பாட்டின்படி நுண்ணறிவு என்பது ஒச
கா ணியால் ஆனது அல்ல.

 தார்ண்வடக்கின் நுண்ணறிவுச் சசாதவன நான்கு பகுதிகவளக்
வகாண்டது. அவவ 1.வாக்கியத்வதப் பூர்த்தி வசய்தல் 2. எண்
கணக்குகள் வதாடர்பான ஆ ாய்ந்தறிதல் 3. வசாற்களஞ்சியம் 4.
கட்டவளகவள நிவறசவற்றுதல் ஆகியன.

 தர்ஸ்டனின் கருத்துப்படி நுண்ணறிவு ஏழு வவகயான அடிப்பவட
மனத்திறன்களால் ஆனதாகும். வசல்லாற்றல், வசால்சவகத் திறன்,
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எண்ணாற்றல், இட ஆற்றல், நிி்வனவாற்றல், புலன்காட்சி சவகம்,
கா ணி காரியத் வதாடர்பு அறிதல் ஆகிய ஏழு தனித்தன்வம வகாண்டது
ஒவ்வவான்றும் நுண்ணறிவின் வவழ்சவறு திறன்கவள அளப்பவவ.

 சமீ பவத்தில் கார்டனர் நுண்ணறிவின் பல வவகப்பாடுகவள விளக்கி
பன்வம நுண்ணறிவு என்ற கருத்வத வவளியிட்டுள்ளார். நுண்ணறிவு
என்ற கருத்வத வவளியிட்டுள்ளார். நுண்ணறிவுமிக்சகாரின்
வசயல்பாடுகவள ஆய்வு வசய்து பத்து வவக நுண்ணறிவுகள் உள்ளன
எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 வமாழித்திறன், கணித்திறன், இவசத்திறன், வதாடு உணர் திறன்,
பிறச ாடு வதாடர்பு வகாள்ளுதல் திறன், தன்வன அறிதல், இயற்வகவய
அறிதல், ஆன்மீ க அறிவு சபான்ற பத்து திறன்களில் ஒன்றிசலா அல்லது
சிலவற்றிசலா ஒருவருவடய நுண்ணறிவு அதிக அளவு இருக்கலாம்.
நுண்ணறிவு சசாதவனகள்

 நுண்ணறிவு என்பது வதாடர்ந்து வளர்ச்சியவடயும் ஒர் ஆற்றல் என
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பிசன கருதினார்.

 நுண்ணறிவின் உண்வம இயல்புகவள ஒ ளவு அறிந்து அவத அளப்ப
வவற்றி கண்டவர் ஆல்பி ட் பிசன என்னும் பிவ ஞ்சு அறிஞ ாவார்.

 வவக்ஸ்லர் சசாதவனவய 7 முதல் 16 வயது வவ யிலான
மாணவர்களுக்குப் பயன்படுத்தி அவர்களின் நுண்ணறிவவ அளவிட
இயலும்.

 வவக்ஸ்லரின் நுண்ணறிவு சசாதவனகளில் இ ண்டு வவகச் சசாதவனத்
வதாகுதிகள் அடங்கியுள்ளன. அவவ வசாற்சசாதவன, வசயற்சசாதவன.

 வசாற்சசாதவனகளில் பல உருப்படிகள் அல்லது புதிர்கள்
வகாடுக்கப்பட்டிருக்கும். இவற்வறப் படித்துப் புரிந்து வகாண்டு
விவடயளிக்கசவா அல்லது புதிவ த் தீர்க்கசவா சவண்டும். இத்தவகய
சசாதவனகள் சபப்பர் வபன்சில் சசாதவனகள் என்று
அவழக்கப்படுகின்றன. இவற்றில பங்கு வபற வமாழியறிவு சதவவ.

 நம் நாட்டில் பாட்டியா என்பவர் உருவாக்கிய வசயற்சசாதவன அடுக்கு
மிகப் பி பலமாக உள்ளது. இதில் வடிவப்பலவக, சிக்கலவற சசாதவன,
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கட்வடக் சகாலச் சசாதவன அவலக்சாண்டரின் நகர்த்திச் வசல்லல்
சசாதவன, படநி ப்புச் சசாதவன ஆகியவவ உள்ளடங்கியுள்ளன.

 நுண்ணறிவு ஈவு
 நுண்ணறிவின் அளவவ உளவியல் வல்லுநர்கள் நுண்ணறிவு ஈவு
என்னும் ஒர் அளவவயினால் குறிப்பிடுகின்றனர்.

 வடர்மன் என்பவர்தான் முதன் முதலில் நுண்ணறிவு ஈவு என்னும்
வசால்வல அறிமுகப்படுத்தினார்.

 ஒருவருவடய மனவயதுடன் அவனது கால வயதிவன ஒப்பு சநாக்க
நுண்ணறிவுத் திறன் அளவவக் குறிப்பிடுவர். மனவயவத கால வயதால்
வகுத்து 100 ஆல் வபருக்கினால் கிவடக்கும் எண்சண நுண்ணறிவு ஈவு
எனப்படும்.

 நுண்ணறிவு ஈவு (IQ) =
மனவயது (மாதங்களில்) (MA)
----------------------------------------------------

X 100

கால வயது (மாதங்களில் (CA)
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 100 ஆல் வபருக்குவது ஈவு பின்னமாக இல்லாமல் முழு எண்ணாக
இருப்பதற்காகத்தான்.

 மனவயது என்பது சசாதிக்கப்படுபவரின் நுண்ணறிவு முதிர்ச்சிவயக்
குறிக்கும் அளவாகும்.

 நுண்ணறிவு வளர்ச்சி 16 வயது வவ நீடிக்கும். எனசவ நுண்ணறிவு ஈவு
கணக்கிடும்சபாது சசாதிக்கப்படுசவார் 16 வயதிற்குக் குவறவாக
இருத்தல் சவண்டும். * நுண்ணறிவு அதிகமாக வபற்றுள்ள குழந்வதகள்
பள்ளிப் படிப்பிலும் முன்னணியில் இருப்பர்.

 ஆக்கத்திறன்
 ஆக்கத்திறன் எனப்படுவது ஆக்கச் சிந்தவனயுடன் வதாடர்புவடயது.
 புதுவமயான மற்றும் தனித்தன்வமயுள்ளவற்வறப் பவடக்கும் அல்லது
உருவாக்கும் திறவன ஆக்கத்திறன் என்று கூறலாம்.

 கி காம் வாலிஸ் கருத்துப்பட் ஆக்கச்சிந்தவனயில் 1. ஆயத்த நிவல 2.
உள் வளர்ச்சி, 3. விளக்கம் சதான்றல் அல்லது உள்வளாளி சதான்றுதல்
4. சரி பார்த்தல் என்ற நான்கு படிகள் உள்ளன.

"அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்
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 டா ன்ஸ் என்பவர் ஆக்கத்திறனின் ஐந்து பண்புகளாக 1. தன்னியல்பு, 2.
வநகிழ்ச்சி 3.மாற்றுத்தன்வம 4.கருத்துசவகம் 5.முற்றிலும் புதுவம
ஆகியவற்வறக் குறிப்பிடுகிறார்.

 நுண்ணறிவுக்கு குவி சிந்தவனயும், ஆக்கத்திறனுக்கு விரி சிந்தவனயும்
அடிப்பவடயாக விளங்குகின்றன.

 பிறந்த குழந்வத சில மணி சந த்திசலசய தன்வனச் சுற்றி
உள்ளவர்களின் முகங்கவளயும், தாயின் கு வலயும் அறிந்து
வகாள்கிறது ஒரிரு வா த்திசலசய நிறங்கள், வடிவங்கல், கு ல்
சவறுபாடுகவள அறிந்து வகாள்கின்றனர்.

 ஆறு மாதத்திலிருந்து 18 மாதத்தில் குழந்வதகள் தங்கவளச் சுற்றி
நடப்பவவகவள அறிந்து அது வதாடர்பாக நடக்க முயற்சிக்கின்றனர்.

 குழந்வதக்குக் கற்றல் என்பது அது வசல்லும் எல்லா இடங்களிலும்
அதற்குக் கிவடக்கும் அனுபவங்கள் மூலம் ஏற்படுகிறது
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