குறந்தை மம்பஶடு ற்றும் கற்பித்ைல் முதம லினஶக்கள்

1. அமஷலில் தங்கள், கண்கஶட்சஷ ஆகஷதல அகச் சஷந்ைதனத
லரர்க்கும் சஷய லறஷகள் ன்று கூமஷலர் - கூலர்.
2. ஶணலனின் சஷந்ைதன லினஶலிற்கஶன லிதைகதர ம ஶக்கஷ லிரிந்து
சசன்று பய சபஶமத்ைஶன லிதைகதர ைமலது - லிரி சஷந்ைதன

3. மசஶைஷக்கப்படுமலஶனின் ஆக்கத் ைஷமதன அரக்கப் பன்படுலது ைதயப்பு ைமம் மசஶைதன.
4. அகமுகன், புமமுகன் ன னிைர்கதர இமலதகஶக பிரித்ைலர் மங்

5. சஷக்கல் ைீர்வு முதமத மசஶைதனத அமஷமுகப்படுத்ைஷலர் ஆஸ்மபஶர்ன்.
6. புதுதப்பன் மசஶைதனத அமஷமுகப்படுத்ைஷலர் - ஶல்ட்ஸ்
மன்

7. புதுதஶன ைனித்ைன்தமள்ரலற்தம புதனமம் ைஷமன் ஆக்கத்ைஷமன்.

8. ஆக்கத்ைஷமனும், தண்ணமஷவும் சலவ்மலமஶன பண்புகள் ன்று
கூமஷலர் - ைஶன்சு

9. ஶணலனின் சஷந்ைதன லினஶலிற்கஶன சரிஶன லிதைகதரத் மைடி
குலிந்து சசல்லும் முதம - குலிச்சஷந்ைதன முதம
10. ைஶர்ஸ்ைன் கமத்துப்படி தண்ணமஷவு - ழு லதகப்படும்.
11. இட்தைக் கஶணி மகஶட்பஶட்டில் சஷமப்புக் கஶணிக்கஶன ழுத்து ஸ்

12. சபஶதுக் கஶணித ைீர்ஶனிப்பது - பு
13. இட்தைக் கஶணி மகஶட்பஶட்டில் சபஶதுக் கஶணிக்கஶன ழுத்து ஜஷ.
14. தண்ணமஷவுக் மகஶட்பஶடுகள் - மூன்று லதகப்படும்.
15. தண்ணமஷலிதன மூன்று லதகஶக பிரித்ைலர் - ைஶர்ன்தைக்
16. தண்ணமஷலின் ைந்தை ன்று அதறக்கப்படுபலர் - ஆல்பிட் பிமன.
17. தண்ணமஷவு ன்பது சபஶதுத் ைஷமன் ன்று கூறுபலர்கள் - எற்தமக்
கஶணி மகஶட்பஶட்டினர்.
18. எமலரின் தண்ணமஷவு ஈதல சபஶதுத் ைஷமன் ைஷப்பிதனக் சகஶண்டு
அரலிை முடிமம் ன்று கூமஷலர் - ஆல்பிட் பிமன.
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19. தண்ணமஷலின் ைன்தத லிரக்கஷை இட்தைக் கஶணி
மகஶட்பஶட்தைக் கூமஷலர் - சஶர்யஸ் பிர்சன்

20. சலக்ழயரின் தண்ணமஷவு மசஶைதனக்கஶன லது - 7-15
21. தண்ணமஷவு ஈவு ன்ம சசஶல்தய பன்படுத்ைஷலர் - சைர்ன்.
22. உரலியமஷஞரின் கமத்துப்படி தண்ணமஷவு ன்பது - 16 லது
லத இமக்கும்

23. 20 லைஶன எமலரின் தண்ணமஷவு ஈவு கணக்கஷை மைதலப்படும்
கஶய லது - 16 லது

24. சசஶற்மசஶைதனத மற்சகஶண்ைலர் - சலக்ஸ்யர்.

25. ஆக்கத் ைஷமன் ைஷப்பீட்டிற்கு உைவும் 3 லதகஶன மசஶைதனகதர
உமலஶக்கஷலர் - கஷல்பர்ட்
26. ஷன்ன மசஶைஶ மசஶைதனில் அைங்கஷதல - 7 சஶறஷச் மசஶைதன
உமப்படிகள் ற்றும் 3 பைச் மசஶைதன உமப்படிகள்.

27. சபஶமட்கதர புைஷ பன்பஶட்டிற்கஶக பன்படுத்துைல், - பன்
மசஶைதன.

28. புைஷலனலற்தமக் கண்டு பிடிப்பைற்கஶன ஆக்கச் சஷந்ைதனில்
ஶன்கு படிகள் இமப்பைஶக கூமஷலர் - கஷகஶம் லஶயஸ்.

குறந்தை மம்பஶடு ற்றும் கற்பித்ைல் முதம லினஶக்கள் இத்துைன்
முடிலதைகஷமது. அடுத்து மலறு எம பஶைத்ைஷற்கஶன லினஶ-லிதைமைன்
சந்ைஷக்கஷமமஶம்.
1. உர் அமஷலஶண்த குறந்தைகரிைம் கஶணப்படும் உர்ைஷமதகள் உர் அமஷலஶண்த, உர் சசயஶக்கம், உர் ஆக்கத்ைஷமன்.
2.ஶணலர்கள் கற்கும் மலகத்ைஷற்கு லறங்கப்படும் தல்கள்
கற்மல் தல்கள்.

ஷல் லறஷக்

3. ைனிஶள் மலறுபஶட்டிற்கு கஶணஶக இமப்பது - பு ற்றும்
சூழ் ஷதய
4. ைனிஶர் மலறுபஶடுகள் ஆறு பப்புகரில் கஶணப்படுகஷமது ன்று
கூமஷலர் - தையர்.
5. ஶணலர்கரின் சமூகப் பண்புகதர லரர்ப்பைற்கு உைவுலன - அமஷவு
லரர்ச்சஷ, எழுக்க லரர்ச்சஷ, அமஷலில் லரர்ச்சஷ.
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6. ஶணலர்கரிைம் ன யத்தை லரர்ப்பைற்கஶக மற்சகஶள்ரப்படும்
முற்சஷகள் - இயக்கஷ ன்மம்
மபஶட்டிகள்

ைத்துைல், கல்லி சுற்றுயஶ ற்றும்

ைத்துைல், சஶணர் இக்கம் மபஶன்மலற்மஷல் பங்கு

சகஶள்ர சசய்லது

7. சரிஶன இயக்குகதர முடிவு டுக்க முடிஶை

ஷதயில்

எமலமக்கு ற்படும் மபஶஶட்ைம் - னப்மபஶஶட்ைம்.
8. ஆக்கச் சஷந்ைதனில்

ஶன்கஶலது படி - சரி பஶர்த்ைல்.

9. ஆளுதின் லதககள் - இண்டு

10. ஆளுதக் கூறுகரின் லதகப்பஶட்டிதன கூமஷலர் - சழன்க்
11. ஆளுததத் மைஶற்றுலிக்கும் கஶணிகள் - இண்டும்.

12. ஆளுதத மைஶற்றுலிக்கும் கஶணிகள் - உிரில் கஶணிகள்,
சமூகலில் கஶணிகள், உரலில் கஶணிகள்
13. ன யம் ன்னுிர்க்கு ஆக்கம் ைமம் ன்று கூமஷலர் ைஷமலள்ளுலர்.

14. ஆளுத ன்பது எமலது பண்புகரின் ைனித்ைன்த லஶய்ந்ை
அதப்பு ன்று கூமஷலர் - கஷல்மபஶர்டு
15. ஆளுத ன்பது னிைர்கள் ைங்களுக்கு அரிக்கப்பட்ை

சூழ் ஷதயில் ன்ன சசய்லஶர்கள் ன்பதை முன்கூட்டிம அமஷ
உைவுலது - மகட்ைல்.
16. னிைர்கள் ைங்கரின் சூழ் ஷதயக்மகற்ப ற்படுத்ைஷக் சகஶண்ை
சபஶமத்ைப்பஶடு, ஷதயஶன பறக்கங்கள் இலற்மஷன் எமங்கஷதணப்மப
ன்று கூமஷலர் - சகம்ப்

17. ன யம் ன்பது ன ஷதமவு, னசலழுச்சஷ, முைஷர்ச்சஷ,
சபஶமத்ைப்பஶடு னக் கூறுபலர்கள் - உரலியமஷஞர்கள்.
18. எம ஶணலன் பள்ரிில் பக்கத்து ஶணலனின் புத்ைகத்தை
ைஷமடுலது - பிச்சஷதன
19. சஷமந்ை ன

ைத்தை.

யன் உள்ர ஆசஷரிர்கரஶல் ட்டும -

உள்ர ஶணலதன உமலஶக்க முடிமம்.

ல்ய  ஷதய

20. ஶணலர்கரின் தண்ணமஷவு, ஆக்கத்ைஷமன் மபஶன்மதல உள்ரஶர்ந்ை ஆற்மல்கள்.
21. சமுைஶத்ைஷல் சுமங்கஷ இயட்சஷ பைஷப்பஶக சசல்படுலது - பள்ரி
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22. ன யம் ன்பது எமலனது ஆளுதின்

ஷதமலஶன இதசலஶன

சசற்பஶட்தை குமஷப்பது ன்று கூமஷலர் - மவட்பீல்டு
23. எமலரின் ன யத்தை ைீர்ஶனிக்கும் கஶணிகள் 24. எமலர்

ஶன்கு

ைத்தை பிமழ்ச்சஷகள் துஷன்மஷ, பிமமஶடு இதணந்து

மபஶகும் ைன்னிணக்கம ன
25. ன யமுதைமஶரின்

யம் ன்று கூமஷலர் - ஶர்கன் கஷங்

ைத்தைகள் ஶலன?

26. லஶழ்க்தகில் குமஷக்மகஶள்கதரமம், இயட்சஷங்கதரமம்
சபற்மஷமப்பலர், தண்ணமஷவும், சரிஶன முடிவுகதர மற்சகஶள்பலர்,
தகச்சுதல உணர்வு, ைன்னம்பிக்தக ற்றும் சமூகப் சபஶமத்ை

பஶட்டிதன சபற்மஷமப்பலர்.

27. எமலது ன யத்தை ைீர்ஶனிப்பதல - வு லறஷக் கஶணிகள்,
உைல்

யக் கஶணிகள், குறந்தைப் பமலத்ைஷல் அடிப்பதை

மைதலகரில் ைஷமப்ைஷ.

28. ைனக்கும் ற்மலர்களுக்கும் பனும், கஷழ்ச்சஷமம் லிதரகஷன்ம

லஶழ்க்தகில் ல்யஶ சூறயஷலும் சபஶமத்ைப்பஶடு சசய்து சகஶண்டு,
கஷழ்ச்சஷஶக லஶழ்பலர்கள் - ன யமுதைமஶர்.
29. உரலியஷன் அடிப்பதைில் ன

யம் ன்பது - ன ஷதமவு

சபறுைல், னசலழுசஷ, முைஷர்ச்சஷ சபறுைல், சூறலுைன் சபஶமத்ைம்பஶடு
சசய்ைல் மபஶன்மதல.
30. எம குமஷக்மகஶதர அதை முடிஶல் ைடுக்கப்படும் மபஶது
னசஷதைவு ற்படுகஷமது ன்று கூமஷலர் - ஶர்கன் கஷங்1. கனவுகள்
ஆய்வு ன்ம ததய ழுைஷலர் - சஷக்ண்ட் பிஶய்ட்
2. குறந்தைின் பல்மலறு பமலங்கரில் ற்படும் லரர்ச்சஷ
ஶற்மங்கதர ஆஶமம் உரலியஷன் பிரிவு - பமல லரர்ச்சஷ
உரலில்
3.எமலனது உள்ரத்ைஷலுள்ரலற்தம அலன் லிமப்பு, சலறுப்பின்மஷ
ஆஶய்ந்து லிலரித்ைஶலும், அவ்லஶறு லிலரிக்கப்பட்ைலற்தமப்
பகுத்ைஶய்ந்து லதகப்படுத்ைலும் அகம ஶக்கு முதமஶகும் ன்று
கூமஷலர் - லண்ட்டு
4. னிைர்கள் மற்சகஶள்ளும் ைற்கஶப்பு

ைத்தைகள் - 60

5. ைஶன்சு கூமஷ ஆக்கத் ைஷமன் பண்புகள் - 5
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6. ஆக்கத் ைஷமன் அடிப்பதைில் சஷக்கல் ைீர்க்கும் முதமில்
ஆஸ்மபஶர்ஸ் உமலஶக்கஷ படிகள் - 5

7. சதுலஶக கற்மபஶரின் தண்ணமஷவு ஈவு - 70 முைல் 90
8. எம கம இட்தைர்கள் எம சூறயஷல் லரர்ந்ைஶல் அலர்கரின்
தண்ணமஷவு ஈவு - 87

9. கற்மயஷல் கற்மயஷதன லிரக்கஷலர் - சலர்ைஷர்
10. சபஶமத்ைப்பஶடு லஶழ்க்தகின் அடிப்பதை ன்று கூமஷலர் சவட்பஶர்டு

11. கற்பைற்கஶன 5 படிகதர அமஷமுகப்படுத்ைஷலர் - சவட்பஶர்டு
12. குஷல் ன்ம ததய ழுைஷலர் - மெமசஶ

13. ைனிஶள் தண்ணமஷவு மசஶைதன மூயம் ீ த்ைஷமன் உதை
ஶணஶக்கர்கரின் தண்ணமஷவு ஈவு - 140
14. சைர்ன் ைனது மசஶைதனக்கு ீ த் ைஷமன் உதை ஶணஶக்கர்கரின்
ண்ணிக்தக - 1508

15. சைர்ன் தண்ணமஷவு மசஶைதன மூயம் ீ த் ைஷமன் உதை
ஶணஶக்கர்கரின் தண்ணமஷவு ஈவு - 140
16. உர் அமஷலஶண்த உள்ர குறந்தைகள் ைங்கரிைம் உள்ர 3 உர்
ைஷமதகள் மூயம் ைங்களுக்கும், சமுைஶத்ைஷற்கும் பனுள்ர
சசல்கதர சசய்கஷன்மனர் ன்று கூமஷலர் - சைன்சஶயஷ
17. குற்மம் புரிமம் பண்பும், பஶம்பரிம் ன்ம ஆய்வு சசய்ை உரலில்
லல்லு ர் - கஶர்ல்பிர்சன்

18. புயன் இக்கப்பமலம் ன்பது - 0-2 ஆண்டுகள்.
19. தண்ணமஷவு ன்பது சைஶைர்ச்சஷஶக லரர்ச்சஷதைமம் ஏர் ஆற்மல்
ன்று கூமஷலர் - பீமன.
20. பில் ன்பது - சசல் லறஷக்கற்மல்
21.சைஶைக்கக் கல்லி பிய லமம் மபஶது குறந்தைகரின்
ண்ையம் - 90% லரர்ச்சஷதைந்து லமகஷமது.
22. உரலில் மசஶைதன ஆய்லகத்தை முைன் முையஷல்

ம்பு
ஷறுலிலர் -

முைல்லர் தயர்.
23. சபஞ்சஷன் புளும் பிரித்ை அமஷவு சஶர் ண்ணிக்தக - 6
24. பிமக்கும் குறந்தைின் மூதரின் தை சுஶர் 350 கஷஶம்.
25. பிமக்கும் குறந்தைின் உம் சுஶர் 52 சச.ீ .
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26. ஆளுத லரர்ச்சஷில் 8 ஷதயகள் உள்ரன ன்று கூமஷலர் ரிக்சன்

27. ஆய்லில் கஶணப்படும் பல்மலறு படிகதர உமலஶக்கஷலர் ஜஶன்மெி

28. சைஶதயக்கஶட்சஷ

ஷகழ்ச்சஷில் ல்மயஶதமம் ஈர்ப்பது -

லிரம்பங்கள்

29. தண்ணமஷவு மசஶைதன ழு லதகஶன அடிப்பதை னத்
ைஷமன்கதர உதைது ன்று கூமஷலர் - ைர்ஸ்ைன்

30. பிமமதை ண்ணங்கதரமம், கமத்துக்கதரமம்

அமஷஶமயம ற்றுக் சகஶள்ளுைல் - கமத்மைஶற்மம்

ம்த

31.குறந்தைகரின் உர மத்துல லிடுைஷ முைன் முையஷல்

ஷறுலப்பட்ை

இைம் - சஷகஶமகஶ
32. சகஸ்ைஶல்ட் சகஶள்தகத பின்பற்மஷ ைஶர்ண்னைக்கஷன் லிைஷ உதைத லிைஷ

33. கற்மயஷன் மைக்க

ஷதய - பிரஶட்மைஶ

34. னலரம் குன்மஷ குறந்தைகரின் தண்ணமஷவு ஈவு - 80க்கும் கஸ ழ்
35. அமலஶண்தச் மசஶைதனகரில் ஷக குதமலஶன தண்ணமஷவு ஈவு
சபறுபலர்கள் - னலரம் குன்மஷ குறந்தைகள்

36. லகுப்பில் பிற்பட்ைக் குறந்தைகரஶக கமைப்படுபலர்கரின் சைலைம்
ீ
8
முைல் 10%
37. லகுப்பில் உர் அமஷலஶன்தக் குறந்தைகரின் சைலைம்
ீ
3 முைல் 5%
38. ைஷமடுைல் ன்பது - ச மஷபிமழ்

ைத்தை

39. பைட்ைம் ன்பது - ஷைஶன னம ஶய்
40. னச்சஷதைவு ன்பது - ைீலிஶன ன ம ஶய்
41. சபஶய்ப் மபசுைல் ன்பது - பிச்சதன
42. எழுக்கஷன்த ன்பது - பிச்சதன
43. ஆங்கஷயத்ைஷல்
S --> R

ைத்தை
ைத்தை

ைத்தைசன்பைஷதன குமஷக்கும் குமஷப்சபழுத்துகள் -

44. சஷ.ஸ். தர்ஸ் லயஷமறுத்துலது -

ரமுதம உரலில்

45. கற்பித்ைல் சஷக்கதய குதமத்து, கற்பித்ைல்
- தண் ஷதயக் கற்பித்ைல்
46. னிை லரர்ச்சஷ = பு

ஷதய x சூழ் ஷதய
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ஷதயிதன சுமக்குலது

47. தூண்ைலுக்கும் துயங்கலுக்கும் இதைம கஶணப்படும் இதைசலரி
0,03 லி ஶடி

48. பம்பதஶக லமம் பு

ஷதய - உிரில் பு

ஷதய

49. சசல் சைஶைர் ஆஶய்ச்சஷிதன முைன் முையஷல் லயஷமறுத்ைஷலர்
- ஸ்டீபன் ம். மகஶரி

50. அக ம ஶக்கு முதமதப் பற்மஷ லிலரித்ைலர் - இ.பி. டிட்சனர்.
1. குஶப் பமலத்ைஷல்

ைத்தைத சபமரவு

ஷர்ணிப்பது - எப்பஶர்

குழு

2. குறந்தைகரின் இண்ைஶம் பிமப்பு னப்படுலது - குஶப்பமலம்
3. ஸ்கஸ ஶ னப்படுலது - முந்தை அமஷவு
4. னிைன் எம சமூக லியங்கு ன்று கூமஷலர் - அரிஸ்சஶட்டில்
5. குறந்தை கஶைஶல் மகட்கும் சஶறஷின் அரவும், ைமும் குறந்தைின்
அமஷைல் ைஷமன் சசல்பஶடுகளுக்கு ம ர் லிகஷைத்ைஷல் இமக்கஷன்மன
ன்று கூமஷலர் - ச ஸ் ற்றும் ளஷப்மன்.
6. சபஶமரஶைஶத்ைஷல் லரர்ந்ை

ஶடுகரில் மசதலத் சைஶறஷயஷல்

ஈடுபட்டுள்ர க்கரின் சைலைம்
ீ
- 60-80%
7. ைனிஶள் மலற்றுதப் பண்புகள் ஶறுபைக் கஶணம் சுப்பிகரின் ஶறுபட்ை சசல்கள்

ஶரஷல்யஶச்

8. ைீலி னம ஶய்க்கு டுத்துக்கஶட்டு - னச்சஷதைவு
9. ைன்தனம ஆஶமம் முதம ன்பது - அகம ஶக்கு முதம
10. உன்தனம

ீ அமஷந்து சகஶள் ன்று கூமஷலர் - சஶக்டீஸ்

11. எமலனது உள்ரத்ைஷல் உள்ரலற்தம ைஶமன லிமப்பு சலறுப்பின்மஷ
ஆஶய்ந்து முடிவுக்கு லமம் முதம - உற்றும ஶக்கல் முதம
12. ஶணலனின் முழு லரர்ச்சஷக்கு சபஶறுப்பு ற்பது - ஆசஷரிர்
13. குறந்தை உரலில் ன்பது - சபஶது உரலில்
14. னிைனின் லரர்ச்சஷதமம், ைத்தைமம்

ஷர்ணிப்பைஷல் முக்கஷ

பங்கு லகஷப்பது - பு ஷதயமம், சூழ் ஷதயமம்
15. ஆக்கச் சஷந்ைதனில் த்ைதன படிகள் உள்ரைஶக கஷகஶம் லஶயஸ்
சைரிலித்ைஶர் -

ஶன்கு

16. தண்ணமஷவு ழு லதகஶனது ன்மலர் - சலஸ்ச்யர்
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17. பிமக்கும் குறந்தை சபற்மமஶர்கதர எத்ைஷமக்கும். இது எத்ைஷமக்கும் லிைஷஶகும்.

18. எத்ை இல்பு எத்ைஷல்பிதன உமலஶக்கும் ன்ம மகஶட்பஶட்டிதன
கூமஷலர் - கஷரிமகஶர் சண்ைல்

19. எம ைஶின் இம குறந்தைகரில் எமலன்

ல்யலனஶகவும்,

எமலன் ைீலனஶகவும் இமப்பது - மலற்றுமுதம லிைஷ.

20. மதைகள் மதைகரிைஷமந்து ைஶன் உமலஶகஷன்மனர் ன்பதை
ஆய்வு சசய்ைலர் - கஶல்ைன்

21. கஶர்ல் பிர்சன் ழு ைதயமுதமகரில் ஆஶய்ந்ை
ண்ணிக்தக - 1260

ண்பர்கரின்

22. அமஷவு லரர்ச்சஷக்கு கஶணஶக உள்ரதல - சமூகம், லஶசனஶயஷ,
சைஶதயக்கஶட்சஷ, ஆசஷரிர்
23. எம கம இட்தைர் பற்மஷ ஆய்வு மற்சகஶண்ை அசரிக்க
பல்கதயக்கறகம் - அமஶலஶ

24. சூழ் ஷதய ைஶக்கத்ைஶல் அசரிக்கஶலில் கயஷமபஶர்னிஶ
கைற்கதின் ஏம் லசஷத்து லமம் சஸனர்கள் ைங்கரிதைம ட்டும்
ைஷமண உமவு தலத்துக் சகஶள்ர உறுைஷ சசய்ைனர்.

25. அமஷைல் ைஷமன் லரர்ச்சஷக்கு எம டுத்துக்கஶட்டு - சஷந்ைதன
26. ஆம்பக் கல்லி லைஷனர் - பின் குறந்தைப் பமலம்
27. எப்பர் குழு ன்பது - சலது குறந்தைகள்
28. அகம ஶக்கு முதமின் ஆய்வுக்கரம் ன்பது - உள்ரம்.

29. உரலில் கற்கஶை ஆசஷரிர் கற்பிக்கும் மபஶது ஶணலர்கரின்
கற்மயஷல் ற்படுலன - பம் ற்றும் சலறுப்பு, கறஷவு, மைக்கம் ஆகஷன
30. குறந்தைகரிைம் உர்லஶன ைன் ைஷப்பீட்தை உமலஶக்க ஆசஷரிர்
சசய் மலண்டிது - பஶஶட்டும், ஊக்கமும் அரித்ைல்
31. ைன்தனப் பற்மஷ குறந்தை ன்ன

ஷதனத்துக் சகஶண்டிமக்கஷமது

ன்பது - ைன் தூண்ைல்
32. சஷக்கயஶன னசலழுச்சஷ - சபஶமஶத
33. ன உணர்வுகள் மமயஶங்கஷ

ஷற்கும்

ஷதய - னசலழுச்சஷ

34. அகம ஶக்கு முதமின் மூயம் ைங்கரது

ைத்தைிதன அரந்ைமஷ

முடிஶைலர்கள் - ஶணலர்கள், ன ஷதய குன்மஷலர்கள், ச மஷபிமழ்
ைத்தைமள்ரலர்கள்
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35. லஶய், ஶக்கு, சைஶண்தை இதலகரில் அதசவுகள் ற்படுத்துலது மபசுைல்

36. ஷதக

ஷதய னம் ற்படும் லது - 3-6

37. அடிப்பதை னசலழுச்சஷ - சஷனம்

38. சஶறஷ லரர்ச்சஷக்கு அடிப்பதைஶன ைஷமன்கதர லரிதசப்படுத்துக :
மகட்ைல், மபசுைல், படித்ைல், ழுதுைல்

39. பிஶமஜின் அமஷைல் ைஷமன் லரர்ச்சஷில் சைஶட்டு உணமம் பமலம்
னப்படுலது - பிமப்பியஷமந்து 18 ஶைம் லத

40. குறந்தைகள் ைன் சமூகத்ைஷயஷமந்து ைஷர்பஶர்ப்பது - அன்பும்,
அலதணப்பும்.

41. ன உணர்வுகதர சலரிப்படுத்ை கற்றுக் சகஶள்ளும் பமலம் குப்பமலம்
42. லைஷன் அடிப்பதைில் பல்மலறு படி ஷதயகள் அதலது - எழுக்க
லரர்ச்சஷ.

43. குறந்தைகள் ைஷர்பஶர்ப்பது -

ஷபந்ைதனற்ம அன்பு

44. சஷறு குறந்தைகள் சமூகலில்பு சபறுலைற்கு முக்கஷ இைம்
லகஷப்பது - குடும்பம்.

45. குறந்தைகரின் அமஷலஶற்மயஷன் லரர்ச்சஷ குமஷத்து ஆஶய்ச்சஷ
சசய்ைலர்கரில் முக்கஷஶனலர் - பிஶமஜ.
46. பிஶமஜ கூறும் அமஷவு லரர்ச்சஷின்
மல் னப்படும் முதமஶன சசல்

ஶன்கஶம்
ஷதயஶனது.

ஷதய 12 லைஷற்கு

47. அக ம ஶக்கஷ முதம ன்பது - னிைனின் சசஶந்ை அனுபலங்கரின்
சு சலரிப்பஶடு.
48. அகம ஶக்கு முதமஶனது - அகல ைன்த சகஶண்ைது.
49. னிை

ைத்தைத அரந்ைமஷ பன்படும் உரலில் முதமகரில்

பிமஶல் சரிபஶர்க்க முடிஶை முதம - அகம ஶக்கு முதம
50. உற்றும ஶக்கல் முதமின் முைற்படி - உற்று ம ஶக்குைல்1. மைசஷ
கதயத் ைஷட்ைம் அமஷமுகப்படுத்ப்பட்ை ஆண்டு - 2005
2. னிைனின் லரர்ச்சஷத த்ைதன பமலங்கரஶக பிரிக்கயஶம் - 8
3. சஷசுப் பமலம் ன்பது - 0-1 ஆண்டுகள்
4. குறு தைப் பமலம் ன்பது - 1- 3 ஆண்டுகள்
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5. பள்ரி முன் பமலம் ன்பது 3-6 ஆண்டுகள்
6. பள்ரிப்பமலம் ன்பது - 6- 10 ஆண்டுகள்

7. குஶப் பமலம் ன்பது - 10-20 ஆண்டுகள்
8. கட்ைஶ இயலசக் கல்லி லறங்கப்படுலது - 14 ஆண்டுகள் லத

9. எம குறந்தை லரிதசத் சைஶைர் கஷஶப்படி சஷந்ைஷக்கத் சைஶைங்கும்
கஶயம் - 7-8 ஆண்டுகள்

10. குறந்தைகள் ைர்க்க முதம சஷந்ைதன லரர்ச்சஷத ைன் மூயம்
ஆம்பிக்கஷன்மஶர்கள் - அனுஶனம்

11. குறந்தை இவ்வுயகத்தை புரிந்து சகஶள்ர உைவுலது - இதைலிதன
ஆற்மல் ற்றும் உள்ர முைஷர்ச்சஷ

12. ைன்னதைஶரம் னப்படுலது - குறந்தை சலரிமயகத்ைஷல் இமந்து
பிரிந்து ைன்தன அதைஶரம் கண்டு சகஶள்லது.
13. ைன்னதைஶர உணர்வு எவ்சலஶம லரர்ச்சஷ
ஶறுபடுலது ன்று கூமஷலர் - ரிக்சன்

ஷதயிலும்

14. குறந்தைகள் ைஶமன சைஶைங்கும் ைஷமதன சபறுலது - 4-6
ஆண்டுகரில்
15.உையஶல் சசய்மம் சசல்கள் 16. உரலில் ன்பது

17. சலகு ஶட்கள் லத

ைத்ைல், ீந்துைல்

ைத்தைதப் பற்மஷ ஆஶமம் இல்
து னச்சுலட்டில் இமப்பதல - பல்புயன்

லறஷக்கற்மதல
18. பஶைம் கற்பித்ையஷன் முைல் படி - ஆத்ைம்

19. புயன் உணர்வும் சபஶமதர அமஷைலும் மசர்ந்து உமலஶனது - புயன்
கஶட்சஷ
20. ஷதனவு கூர்ையஷன் முைல்

ஷதயஶக கமைப்படுலது - கற்மல்

21. ைலறுகள் சசய்மம் ஶணலதன ைஷமத்ை ற்மது கஶட்டுலது

ல்லறஷ

22. சபற்மமஶர், ஆசஷரிர்கள் குறந்தைகளுக்கு முன் உைஶணஶகத்
ைஷகழ்லது - பின்பற்மஷக் கற்மல்
23.சசல் லறஷக் கற்மல் ன்பது - சைஶைர் கற்மல்
24. னிைனின் முைல் சசய்ைல் - ஆஶய்ச்சஷ
25. கற்மல் ன்பது - இக்கமுள்ர உள்ரஶர்ந்ை சசல்
26. கமத்ைஷல்

ஷதய மைஶன்றுலது - 10 லதுக்கு மல்
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27.எழுக்க லரர்ச்சஷில் முக்கஷ பங்கு லகஷப்பது - பற்றுகள்
28. ல்சயஶழுக்கத்ைஷற்கஶன லிதைகள்

ன்கு ஊன்ம கூடி

ஷதய -

ஆம்பக் கல்லி.
29. கற்கும் சபஶமளுக்கு லரஶக அதலது - இற்தக சபஶமட்கள்

30. எழுக்கம் சஶர்ந்ை சஶர்பு ம ஶக்கத்தை அதை மைதலஶன லது 11-12
1. கற்மயஷன் முக்கஷ கஶணி என்று - கலர்ச்சஷ
2. சலகு

ஶட்கள்

து

ஷதனலில் இமப்பதல - பல்புயன் லறஷக்கற்மல்

3. கற்மல் ன்பது - அதைைல், ைஷமன், அமஷவு, னப்பஶன்த

4. ைத்தை மகஶட்பஶட்டின் அடிப்பதை - தூண்ைல் - துயங்கல்
5. சஶசரி தண்ணமஷவு ஈவு - 90 - 109
6. பிஶசஜின் ( (பிஶமஜ)) மகஶட்பஶடு குறந்தைகரின் - அமஷவு
லரர்ச்சஷ பற்மஷது

7. எம குறந்தைின் முைல் ஆசஷரிர் - சபற்மமஶர்.
8. ைர்க்க ரீைஷஶன சஷந்ைதன ன்பது - ஆஶய்ைல்
9. ஷதனலஶற்மல் ன்ம தயஷன் முைல் பிைஷத சலரிிட்ைலர் பிங்கஸ்
10. கற்மலுக்கு உைலஶை கஶணி - குழுக் கஶணி

11. சஶறஷில்யஶ மசஶைதன - ஆக்கச் சஷந்ைதன லதக மசஶைதனதச்
சஶம.
12. அமஷவுசஶர் கற்மல் அடகுமுதம அல்யஶைது - சசய்து கற்மல்
13. குறந்தைத குறந்தைஶக கமை மலண்டும் ன்று கூமஷலர் மெமசஶ
14. குறந்தைகளுக்கஶன கற்கும் உரிதத . ஶ. சதப ப்சபஶழுது
பிகைனப்படுத்ைஷது - 1959

லம்பர் 20

15. ைஶர்ண்தைக்கஷன் பிற்சஷ லிைஷ ைன் முக்கஷத்துலத்தை லயஷமறுத்ைஷ
கூறுகஷமது - பரிசு
16. ைன்னிச்தசஶக லஶழும் துயங்கதரச் சஶர்ந்ை ஆக்க

ஷதனவுறுத்ைல்

கற்மல் மசஶைதனில் ஸ்கஷன்னர் பன்படுத்ைஷ லியங்கு - யஷ
17. உட்கஶட்சஷ மூயம் கற்மல் - மகஶயர்
18. கற்மல் லதககரில் சபஶமந்ைஶை என்று - னப்பஶைம் சசய்து
கற்மல்
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19. பிமமக்கு உைலி சசய்மம் னப்பஶன்தத - ைர் சஷந்ைதன
னயஶம்.

20. உைல் லரர்ச்சஷ மலகஶக

தைசபறும் பமலம் து ? சஷசுப்பமலம்

21. எழுக்க லரர்ச்சஷத பற்மஷ கூமஷ உரலில் அமஷஞர் - க்டூகல்
22. தண்ணமஷவு இம கஶணிகரஶல் ஆனது ன கூமஷ உரலில்
அமஷஞர் - ஸ்பிர் சன்.

ன லது (MA)
23. தண்ணமஷவு ஈவு ன்பது - தண்ணமஷவு ஈவு = -------------------------- x 100

கஶய லது (CA)

24. லரர்ச்சஷ வஶர்மஶன் அரவுக்கு அைஷகஶக பிட்மட்ரி சுப்பிில்
சுக்கும் மபஶது அசஶைஶண உைல் லரர்ச்சஷ ற்படுகஷமது.
25. குறந்தைின் சுைந்ைஷ உணர்வுக்கு ைஷப்பரிக்கும் மபஶது ைஶமன
சைஶைங்கும் ைஷமன் 4-6 லைஷல் ற்படுகஷமது.

26. ரிக்சனின் கூற்றுப்படி னிைனின் சமூக மகஶட்பஶடு த்ைதன
ஷதயகதரக் சகஶண்டுள்ரது? 8

ஷதயகள்

27. கலன லச்சஷ
ீ
அமஷ உைவும் கமலி - ைஶச்சஷஸ்ைஶஸ்மகஶப்

28. எமலரின் ஆளுதக் மகஶரஶறுகளுக்கு அடிப்பதைஶக அதலது னசலழுச்சஷ அைஷர்வுகள்
30. சஷக்கயஶன சபஶதுதக் கமத்து - சஷமஷ
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ீய ஷம சது கட்தை

