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நித்ரா                                                                                                               TNTET கல்வி உளவியல் 

1.“சைக்காலஜி“ என்னும் துசையின் மூலம்
ஆராயப்படுவது 

A) ஆன்மாவின் இயல்பு
 B) மாணவர் இயல்பு  
 C) ஆசிரியர் இயல்பு 
 D) உடலின் இயல்பு 

Ans :- A 

2. உளவியல் (Psychology) எனும் சைால்
எந்த சமாழி? 

A) பிசரஞ்ச்  B) ஆங்கிலம் 
 C) கிரரக்கம்  D) இலத்தீன் 

Ans :- C 
 
3. உளவியல் எனும் சைால் இசத
குறிக்கும் சைால் ஆகும். 

A) உயிர்  B) அறிவியல்
 C) மக்கள்  D) A மற்றும் B 

Ans :- D 
 
4. மனம் எந்த நிசலகளில் இயங்குகிைது. 

A) சிந்தித்தல்   
B) உணர்தல்   
C) புைச்சையல்கசளத் தூண்டுதல் 
D) இசவ அசனத்தும் 

Ans :- D 
 
5. மனம் எத்தசன நிசலகளல்
இயங்குகிைது? 

A) 3  B) 4
 C) 5  D) 6 

Ans :- A 

6. உளப்பகுப்பு ரகாட்பாட்சட நிறுவியவர் 

A) ஆட்லர்   
 B) சிக்மண்ட் பிராய்டு  
 C) காரல் ரராஜர்ஸ்  
 D) மாஸ்ரலா 

Ans :- B 
 
7. உள இயற்பியல் என்ை நூசல
எழுதியவர் 

A) G.T. பிரான்ைர்   
 B) E.H. சவபர்   
 C) கல்சடல்   
 D) சிக்மண்ட் பிராய்டு 

Ans :- A 
 
8. உளவியல் என்பது மனது பற்றியது
என்றும் ஆன்மா பற்றியது அல்ல எனக்
கூறியவர் 

A) கான்ட்  B) வாட்ைன் 
 C) E.H. சவபர்  D) ரூர ா 

Ans :- A 
 
9. உளவியல் என்பது மன அறிவியல்
அல்ல என்று கூறியவர் 

A) கான்ட்   
 B) வாட்ைன்   
 C) சிக்மண்ட் பிராய்டு 
 D) ஸ்கின்னர் 

Ans :- B 
 
10. உளவியல் பரிரைாதசனக்கு
வித்திட்டவர் 

A) E.H.சவபர்  B) டிச்னர்
 C) மக்டூகல்  D) ஸ்கின்னர் 

Ans :- A 
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நித்ரா                                                                                                             TNTET கல்வி உளவியல்
 

11. உளவியல் கல்வி மூலம் மனித
நடத்சதசய மாற்றியசமப்பது 

A) நடத்சத உளவியல்
 B) கல்வி உளவியல்  
 C) மன உளவியல்   
 D) ைமூக உளவியல் 

Ans :- B 
 
12. உளவியல் என்பது நனவு நிசல
பற்றியது என வலியுறுத்தியவர் 

A) குரரா  B) ஸ்கின்னர்
 C) ரூரைா  D) வாட்ைன் 

Ans :- D 
 
13. உளவியல் என்பது மனிதனின்
நனவற்ை நிசலரய எனக் கூறியவர் 

A) டிச்னர்   
 B) மக்டூகல்  
 C) சிக்மண்ட் பிராய்டு
 D) e.H. சவபர் 

Ans :- C 
 
14. இருத்தல் சகாள்சகயின் தந்சத 

A) எட்வர்ட் டிச்சனர்
 B) வில்செல்ம் உண்ட்  
 C) ஜீன் பால் ைார்த்  
 D) வில்லியம் ரஜம்ஸ் 

Ans :- C 
 
15. நடமாடும் பள்ளி எனும் கருத்சத
சவளியிட்டவர் யார்? 

A) சபஸ்டலாசி  B) ஏஸ் ல்
 C) சமக்சடானால்ட்  D)  ான்டூயி 

Ans :- C 
 

16. பள்ளி இசணப்புத் திட்டத்சத
பரிந்துசரத்த குழு 

A) Dr. ஷரிமா குழு 
B) ரகாத்தாரி குழு  
C) ைாப்ரு கமிட்டி   
D) லட்சுமணைாமி முதலியார் குழு 

Ans :- B 
 
17. Discovery of the Child என்ை
நூலின் ஆசிரியர் 

A) மரியா மாண்டிரைரி
 B) ரஸ் ல்   
 C) சபஸ்டலாசி   
 D) ஜான்டூயி 

Ans :- A 
 
18. Education for a Better social order
என்ை நூலின் ஆசிரியர் 

A) சபஸ்டலாசி  B) ஸ்கின்னர்
 C) ரஸ் ல்   
 D) சிக்மண்ட் பிராய்டு 

Ans :- C 
 
19. சபண் கல்வியின் முன்ரனாடி
எனப்படுபவர் 

A) காந்திஜி   
 B) பண்டித ஈஸ்வர ைந்திர 
    வித்யாைாகர்  

C) ஸ்ரீ அரவிந்தர்   
 D) தாகூர் 

Ans :- B 
 
20. தாரா ைந்த் குழு அசமக்கப்பட்ட
ஆண்டு 

A) 1944  B) 1948 
 C) 1944  D) 1917 

Ans :- B 
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நித்ரா                                                                                                                TNTET கல்வி உளவியல் 

21. The principles of Psychology என்ை
நூசல எழுதியவர் 

A) வில்லியம் ரஜம்ஸ்
 B) பர்னர்   
 C) பியாசஜட்   
 D) பிராய்டு 

Ans :- A 
 
22. மருத்துவ உளவியல் முசைரயாடு
சதாடர்பு உசடயவர் 

A) ஜான்டூயி   
 B) சமஸ்மர்   
 C) E.H. சவபர்   
 D) ஆல்பர்ட் பீரன 

Ans :- B 
 
23. அகரநாக்கு முசைக்கு
அடித்தளமிட்டவர் 

A) உண்ட்          
 B) ஜான் பியாசஜட் 
 C) பிராய்டு         
 D) பர்னர் 

Ans :- A 
 
24. உள்மனசத ஆராய்தல் என்பது 

A) ரநாக்கக் சகாள்சக
 B) உளப்பகுப்புக் ரகாட்பாடு  
 C) அறிவுைார் ரகாட்பாடு 
 D) நடத்சதக் சகாள்சக 

Ans :- B 
 
25. சவபர் விதிசய உருவாக்கியவர் 

A) சமஸ்மர்   
 B) E.H. சவபர்   
 C) G.T. சபச்னர்   
 D) ைர் பிரான்சிஸ் கல்டன் 

Ans :- B 
 
26. ொர்மிக் சகாள்சகசய விளக்கியவர் 

A) டச்னர்   
 B) வில்லியம் மக்டூகல்  
 C) எரிக்ைன்   
 D) ஸ்கின்னர் 

Ans :- B 
 
27. மனம் அறிவுைார் இயக்கமுசடயது
என கூறுவது 

A) ொர்மிக் சகாள்சக
 B) முழுசமக் காட்சி ரகாட்பாடு  
 C) வடிவசமப்புக் ரகாட்பாடு 
 D) உளப்பகுப்பு ரகாட்பாடு 

Ans :- C 
 
28. ஆட்லர் ரதாற்றுவித்தது
 A) தனிநபர் உளவியல்
 B) பகுப்பு உளவியல்  
 C) மனிதரநய உளவியல் 
 D) இசவ அசனத்தும் 

Ans :- A 
29. வடிவசமப்புக் ரகாட்பாட்டின் கூறுகள்
 A) புலன் உணர்ச்சி  
 B) மன உணர்வுகள்
 C) மனபிம்பங்கள்   
 D) இசவ அசனத்தும் 

Ans :- D 
30. உயர் கற்பித்தல் முசைகள் 
அசனத்தும் முழுக்க முழுக்க –
அடிப்பசடயானது. 
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A) அறிவியல்   
 B) ைமூகவியல்   
 C) உளவியல்   
 D) கணிதம் 

Ans :- C 
 
31. கற்ைல் – கற்பித்தல் சையல்பாட்டிசன
உளவியல் ரீதியாக ஆராய்ந்து
மாணவர்களது கற்ைசல ரமம்படுத்த உதவும்
வழிமுசைகசளக் கண்டறியும் உளவியல்
பிரிவு 

A) மருத்துவ உளவியல்
 B) குற்ைவியல் உளவியல்  
 C) கல்வி உளவியல்
 D) ஒப்பீட்டு உளவியல் 

Ans :- C 
 
32. இதில் வளர்ச்சி ஆய்வு முசையின்
வசகயானது 

A) நீள் ஆய்வுமுசை
 B) குறுக்கு ஆய்வுமுசை  
 C) தனியாள் ஆய்வுமுசை
 D) A மற்றும் B 

Ans :- D 
 
33. இவற்றில் மருத்துவ முசை எனக்
குறிப்பிடப்படுவது 

A) வளர்ச்சி ஆய்வு முசை
 B) தனியாள் ஆய்வு  
 C) கள ஆய்வு முசை
 D) இசவ அசனத்தும் 

Ans :- B 
34. இதில் உற்று ரநாக்கல் முசையின் 
வசக 

A) பங்ரகற்கும் – பங்ரகற்கா 

   உற்றுரநாக்கல்   
 B) இயற்சகயான –  

   சையற்சகயான உற்றுரநாக்கல்  
 C) திட்டமிடப்பட்ட –  

   எரதச்சையாக நிகழ்ந்த
     உற்றுரநாக்கல் 

D) இசவ அசனத்தும் 
Ans :- A 

 
35. கீழ்கண்டவற்றுள் எது / எசவ
சபாருத்தமற்ைது. 

A) ரநாக்கக் சகாள்சக –
வில்லியம்
சமக்டூகல்  

B) அசமப்புநிசல சகாள்சக –
உண்ட்  

C) சையல் சகாள்சக – J.B.  
வாட்ைன்  

D) நடத்சதக் சகாள்சக –  
ஸ்கின்னர் 

Ans :- C 
 
36. ரகாலஸ்னிக் கருத்துப்படி கல்வி
உளவியலின் உட்கூறுகள் எத்தசன? 

A) 5  B) 6 
 C) 7  D) 8 

Ans :- C 
 
37. InDiviDuAl sChool of PsyChology
என்ை நூசல எழுதியவர் 

A) வில்லியம் ரஜம்ஸ்
 B) ஆல்பர்ட் பீரன  
 C) ஆல்பர்ட் ஆட்லர்
 D) ஜான் பியாசஜட் 

Ans :- C 
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38. மனம் அறிவுைார் இயக்கமுசடயது
என்று கூறியவர் ? 

A) வாட்ைன்   
 B) டிச்னர்  
 C) A & B   
 D) இவர்களில் எவருமில்சல 

Ans :- C 
39. தன்னிசைவு ரதசவ சகாள்சகசய
எடுத்துசரத்தவர்? 

A) பியாசஜட்   
 B) சிக்மண்ட் பிராய்டு  
 C) சவஸ்லர்   
 D) ஆப்ரகாம் மாஸ்ரலா 

Ans :- C 
 
40. பிைரது நடத்சதயிசன புலன்
அனுபவத்ரதாடும், சூழ்நிசலரயாடும் ஒட்டி
கூர்ந்து கவனித்து அறிவது 
........................................... எனப்படும். 

A) உற்றுரநாக்கல்    B)

கருதுரகால் அசமத்தல்   C)

சையல் ஆராய்ச்சி முசை  D)

ைமூக அளவீடு 
Ans :- A 

 

41. குற்ைத்திற்கான அடிப்பசடக்
காரணத்திசனக் கண்டறிவது, புணரசமப்பு
நடவடிக்சககள் பற்றிக் கூறும் உளவியல்
முசை? 

A) அரசியல் உளவியல்
 B) ைட்ட உளவியல்  
 C) குற்ைவியல் உளவியல்
 D) கல்வி உளவியல் 

Ans :- B 
 

42. கற்ைல் - கற்பித்தல் சையல்பாட்டிசன
உளவியல் ரீதியாக ஆராய்வு சைய்யும்
உளவியல் முசை? 

A) மருத்துவ உளவியல்
 B) வளர்ச்சி உளவியல்  
 C) கல்வி உளவியல்
 D) பரிரைாதசன உளவியல் 

Ans :- C 
 
43. புள்ளியியல் அடிப்பசடயில் தனிநபர்
ரவறுபாடுகசள அளவிட்டவர்? 

A) ைர் பிரான்சிஸ் கால்டன்
 B) சிக்மண்ட் பிராய்டு  
 C) E.H. சவபர்   
 D) சவஸ்லர் 

Ans :- A 
 
44. இவற்றில் உளவியல் முசை 

A) அகரநாக்கு முசை,  
உற்றுரநாக்கல் முசை, 
வாழ்க்சக துணுக்கு முசை  

B) கள ஆய்வு முசை, 
பரிரைாதசன முசை, வளர்ச்சி
ஆய்வு முசை   

C) தனியார் ஆய்வுமுசை, 
வினாவரிசை முசை, 
ரவற்றுசம முசை  

D) இசவ அசனத்தும் 
Ans :- D 

 
45. “A Journal of father” என்ை நூசல
எழுதியவர்? 

A) ரூர ா   
 B) சபஸ்டலாசி   
 C) ஸ்கின்னர்   
 D) ஜான் டூயி 

Ans :- B 
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46.“The Technology of Teaching” என்ை
நூலின் ஆசிரியர்? 

A) ரூர ா   
 B) சபஸ்டலாசி   
 C) ஸ்கின்னர்   
 D) ஜான் டூயி 

Ans :- C 
 
47. “FreeDom AnD Culture” என்ை
நூசல எழுதியவர்? 

A) ஜான் டூயி   
 B) ரூர ா   
 C) வில்லியம் உண்ட்
 D) ஸ்கின்னர் 

Ans :- A 
 
48. இயற்சக நமக்கு ரபாதிக்கிைது என்று
கூறியவர் 

A) பிசரய்ல்  B) சென்றி
 C) ஸ்கின்னர்  D) ரூர ா 

Ans :- D 
 
49. பார்சவயற்ரைாருக்கான கல்வி பற்றி
கவனம் சைலுத்திய முதல் ஆசிரியர் ? 

A) பிசரய்ல்   
 B) வாலண்சடன் சென்றி  
 C) ரூர ா   
 D) ஸ்கின்னர் 

Ans :- B 
 
50. ஒருவனின் உடற்கூறு இயல்பு மற்றும்
அவனின் ....................... நடத்சத 
ரபான்ைவற்சை உளவியல் ஆராய்கிைது. 

A) குடும்பம்  B) பள்ளி  
C) ைமூக  D) உளவியல் 

Ans :- C 

51. நனவிலி மனசத ஊக்கப்படுத்துவதால்
மனநிசைவுணர்ச்சி ஏற்படுகிைது என்ைவர்? 

A) பாவ்லர்   
 B) ஸ்கின்னர்   
 C) சிக்மண்ட் பிராய்ட்
 D) ஆப்ரொம் மாஸ்ரலா 

Ans :- C 
 
52. எந்த ஆண்டு மிதக்கும்
பல்கசலக்கழகம் சைன்சனத்
துசைமுகத்திற்கு வந்தது? 

A) 1977  B) 1976 
 C) 1975  D) 1978 

Ans :- D 
 
53. ரைாபி என்ை புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ? 

A) பிராய்டு  B) ரூர ா
 C) மக்டூகல்  D) சவபர் 

Ans :- B 
 
54. பயனீட்டு வாதம் ............... 

A) ஜான் டூயி   
B) இவான் எலிச்   
C) ஸ்கின்னர்   
D) கான்ட் 

Ans :- A 
 
55. அகரநாக்கு முசையின் ஆய்வுக்களம் 

A) கல்வி  B) உள்ளம்
 C) நடத்சத  D) குழந்சத 

Ans :- B 
 
56. நடமாடும் பள்ளி என்ை கருத்சதக்
கூறியவர் 

A) ஜான் டூயி   
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B) ஆட்லர்   
 C) சமஸ்மர்   
 D) சமக்சடானால்டு 

Ans :- D 
 
57. கல்வியின் தற்ரபாசதய அசமப்பு 
...................... சமயமாகக் சகாண்டது. 

A) குழந்சத   
B) கல்வி   
C) ைமூகம்   
D) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

Ans :- A 
 
58. எந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில்
ரமல்நிசலக்கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது? 

A) 1975  B) 1976 
 C) 1977  D) 1978 

Ans :- D 
 
59. மனிதன் ஒரு ைமூக விலங்கு என்று
கூறியவர்? 

A) அரிஸ்டாட்டில்  B) ஸ்கின்னர்
 C) ஜான் டூயி  D) சமஸ்மர் 

Ans :- A 
 
60. தனிமனிதருக்கு தானாக மனதில்
எழுகின்ை மனைாட்சியற்ை அனுபவம் பற்றி
படித்தல் .................... ரைாதசன ஆகும். 

A) உளவியல்   
B) தற்ரைாதசன    C)

உற்றுரநாக்கல்    D) இவற்றில்
எதுவுமில்சல 

Ans :- B 
61. வார்த்சதகளுக்கு முன்ரப சபாருள்
என்ை கருத்திசனக் சகாண்டிருந்தவர்? 

A) அரிஸ்டாட்டில்   
 B) ஸ்கின்னர்   
 C) ஜான் டூயி   
 D) சபஸ்டலாஜி 

Ans :- D 
 
62. வாழ்க்சகச் ைம்பவத்துணுக்கு
எதனுடன் சதாடர்பு சகாண்டதாகும். 

A) பரிரைாதசன முசை
 B) உற்றுரநாக்கல் முசை  
 C) அகரநாக்கு முசை
 D) வாழ்க்சக துணுக்கு முசை 

Ans :- B 
 
63. சூழ்நிசலரய மனிதசன
உருவாக்குகிைது என்ைவர்? 

A) வாட்ைன்  B) ஜான் டூயி
 C) ஸ்கின்னர்  D) ெப் 

Ans :- A 
 

64. “HereDity Genius” என்ை நூலின்
ஆசிரியர் ? 

A) வாட்ைன்   
 B) வில்லியம் ரஜம்ஸ்  
 C) கால்ட்டன்   
 D) பீரன 

Ans :- C 
 
65. நுண்ணறிவு ரைாதசன பற்றிக்
கூறியவர் ? 

A) ரஜம்ஸ்  B) வாட்ைன்
 C) ஆட்லர்  D) பீரன 

Ans :- D 
66. காரிைானும் அவரது ைகாக்கள் கல்வி
உளவியலின் உட்பிரிவுகசள எத்தசன
வசககளாக பிரித்தனர். 
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A) 3  B) 2 
 C) 1  D) 4 

Ans :- D 

67. மனிதனின் நடத்சதசய பிை
விலங்குகளின் நடத்சதகரளாடு ஒப்பிட்டு, 
இவற்றினுள் காணப்படும் சதாடர்புகசளயும்
ரவறுபாடுகசளயும் அறிவது 

A) சபாது உளவியல்
 B) ஒப்பீட்டு உளவியல்  
 C) நசடமுசை உளவியல்
 D) மருத்துவ உளவியல் 

Ans :- B 
 
68. பிரச்ைசனசய அதன் இயற்சகயான
சூழலில், பல ரகாணங்களில் ஆய்வு
சைய்து தகவல்கசளப் பதிவு சைய்து
பிரச்ைசனக்கு காரணமறிந்து 
தீர்சவக்காண முற்படும் முசை 

A) பரிரைாதசன முசை
 B) தனியாள் ஆய்வு முசை  
 C) வினாநிரல் முசை
 D) கள ஆய்வு முசை 

Ans :- D 
 
69. வயதுவந்ரதாருக்கான நுண்ணறிவு
அளவுரகாசலக் கண்டறிந்தவர் ? 

A) பியாசஜட்  B) சவஸ்லர்
 C) மாஸ்ரலா  D) பீரன 

Ans :- B 
 
70. உளப்பகுப்பிற்கு உட்படுபவர்
தன்னிச்சையாக ரபைசவத்து அவரது
உள்மனசத ஆராய்வு சைய்யும் முசை 

A) அறிவுைார் ரகாட்பாடு
 B) உளப்பகுப்பு ரகாட்பாடு  

C) நடத்சதக் சகாள்சக
 D) சையல் சகாள்சக 

Ans :- B 
 
71. அறிவார்ந்த உளவியல் ரகாட்பாடு
பற்றிக் கூறியவர் ? 

A) மாஸ்ரலா  B) பியாஜுட்
 C) ஸ்கின்னர்  D) யூங் 

Ans :- B 
 
72. எந்த அனுபவங்கள் மூலம் கற்ைல்
அனுபவம் நிகழ்கின்ைது. 

A) புலன்காட்சி   
 B) அறிவுப்புலம்   
 C) இயக்கபுலம்   
 D) உணர்தல்புலம் 

Ans :- A 
 
73. சூழ்நிசல என்பது எதசனச் ைார்ந்தது. 
 A) அறிவியல்   
 B) ைமூக அறிவியல்  
 C) குடும்பம்   
 D) உளவியல் 

Ans :- D 
 
74. நுண்ணறிவு வளர்ச்சிக்குக் காரணம் ? 
 A) கல்வியறிவு  B) குடும்பம்
 C) சூழ்நிசல  D) ைமுதாயம் 

Ans :- C 
75. பாலுணர்வு முதிர்ச்சிக்கும், 
ைட்டப்படியான முதிர்ச்சிக்கும் இசடப்பட்ட
காலம் குமரப்பருவம் எனக் கூறியவர் 

A) ராஸ்   
 B) ெர்லாக்   
 C) எரிக்ைன்   
 D) கார்ல் பியர்ைன் 

Ans :- B 
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76.குழந்சத வளர்ச்சியின் நிசலகசள -----
- ஆக  பிரிக்கலாம். 

A) 4  B) 6 
 C) 8  D) 5 

Ans :- A 
 
77.முன்னர் அனுபவித்த ஒரு நிகழ்ச்சிசய
மீண்டும் நம் மனக்கண் முன் சகாணர்ந்து
இருத்தி, அசத உணர்த்தும் கற்பசன 

A) அழகுணர் கற்பசன
 B) ஆக்க கற்பசன  
 C) மீள் ஆக்க கற்பசன 
 D) B & C 

Ans :- C 
 
78.வளர்ச்சி, முதிர்ச்சி, கற்ைல்
ஆகியனவற்றின் கூட்டு விசளவால்
ஏற்படுவது 

A) முதிர்ச்சி   
 B) முன்ரனற்ைம்   
 C) பரிணாமம்   
 D) B & C 

Ans :- D 
79.மனித வளர்ச்சிசய பாலுணர்வு 
வளர்ச்சியுடன் சதாடர்புபடுத்தி சிக்மண்ட்
பிராய்டு கூறும் நிசலகள் 

A) 4  B) 5 
 C) 6  D) 7 

Ans :- C 

80.ஏழ்சமரயாடு மிகவும் சதாடர்புசடயது 

A) உயிருக்கு இடம்  
 B) குடும்பம் ைார் பின்னசடவுகள்  
 C) பிைப்புக் குசைபாடுகள்
 D) உடல் ைார்சிக்கல்கள் 

Ans :- D 

81.குழந்சதகசள நல்ல சூழலில்
வளர்த்தரபாது நுண்ணறிவு ஈவு கூடியது
என்ைவர் 

A) கார்ல் பியர்ைன்   

 B) எரிக்ைன்   
 C) லிப்டன்   
 D) ஸ்டான்லிொல் 

Ans :- C 

82.எரிக்ைன் கூறும் வளர்ச்சி உளவியல்
ைமூக நிசலகள் 

A) 4  B) 5 
 C) 6  D) 8 

Ans :- C 
 
83.ரபாலி முதிர்ச்சி நிசல எனப்படும்
பருவம் 

A) பிள்சளப்பருவம்  
 B) குழவிப்பருவம்  
 C) குமரப்பருவம்   
 D) தளர்பருவம் 

Ans :- C 
84.தனியாள் ரவறுபாட்டிற்குக் காரணமாக
அசமவது எது? 

A) மரபு   
 B) சூழல்  
 C) A & B   
 D) எதுவுமில்சல 

Ans :- C 
 
85.குழந்சதகளின் உடல் ரதசவ
நிசைவுகசள விட ைமூகப்
பிரச்ைசனகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
அளித்தவர் 
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A) லிப்டன்  B) எரிக்ைன்
 C) பியாரஜ  D) பியர்ைன் 

Ans :- B 
 
86.பிம்பங்கள் அல்லது ைாயல்களின்
துசண சகாண்டு நிகழும் சிந்தசன 

A) அறிதிைன்  B) சமாழி
 C) முன்ரனற்ைம்  D) கற்பசன 

Ans :- D 
 
87.ஒரு குழந்சதயின் பிைந்து வளர்ந்த, 
ைமூகக் கலாச்ைாரத்சதக் குறிப்பது 

A) மரபு நிசல   
 B) ைமூக மரபு   
 C) பண்பாடு   
 D) இசவ அசனத்தும் 

Ans :- B 
 
88.ைமூக மரசப குழந்சதகள் தனதாக்கிக்
சகாள்ளும் முசை 

A) மரபுரிசம சபறுதல்
 B) இணங்குதல்  
 C) வழிகாட்டல்   
 D) ைமூகவயமாதல் 

Ans :- D 
 
89.சிக்கசல தீர்ப்பதற்கான திைனும்
சிந்தசனத் திைனும் இசணந்த இயலுசம 

A) மனக்கட்டுப்பாடு  
 B) சையல்விசரவு  
 C) வழிகாட்டல்   
 D) கற்க கற்கும் திைன் 

Ans :- D 
 

90.தன் அசடயாள உணர்வு குழந்சதயின்
ஒவ்சவாரு வளர்ச்சி நிசலயிலும் மாறுகிைது
என்று கூறியவர் 

A) ொர்லாக்   
 B) வில்லியம் மார்டின்  
 C) எரிக்ைன்   
 D) பர்னார்ட் 

Ans :- C 
 
91.சூழ்நிசலரய ஒருவருசடய நடத்சத
மாற்ைத்திற்கு சபருங்காரணம் என்ைவர் 

A) ொர்லாக்   
 B) வில்லியம் மார்டின்  
 C) எரிக்ைன்   
 D) பர்னார்ட் 

Ans :- D 
92.குற்ைம் புரியும் பண்பும், பாரம்பரியமும் 
என்ை தசலப்பில் ஆய்வு சைய்தவர் 

A) சிக்மண்ட் பிராய்டு
 B) பியாரஜ   
 C) கார்ல் பியர்ைன்   
 D) எரிக்ைன் 

Ans :- C 
 
93.குழந்சதகள் நமது வாழ்க்சகசயப்
பூர்த்தி சைய்ய பிைப்பதில்சல. அவர்களது
வாழ்க்சகசய பூர்த்தி சைய்யரவ
பிைந்திருக்கிைார்கள் என்று கூறியவர் 

A) ைார்லஸ் டார்வின்
 B) எரிக்ைன்  
 C) வில்லியம் மார்டின்
 D) பர்னார்ட் 

Ans :- C 
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94.சூழ்நிசல பற்றி ஆராய்ந்த உயிரியல்
ஆய்வாளர் 

A) ைார்லஸ் டார்வின்
 B) கால்டன்  
 C) பர்னார்ட்   
 D) எரிக்ைன் 

Ans :- A 
 
95.மன உணர்வுகசள சவளிப்படுத்தும்
பருவம் ----- ஆகும். 

A) குழவிப்பருவம்   
 B) குழந்சதப்பருவம்  
 C) குமரப்பருவம்   
 D) முதுசமப்பருவம் 

Ans :- C 
 
96.ரமசதகள் ரமசதகளிடமிருந்து
உருவாகிைார்கள் என்பசத ஆராய்ந்தவர் 

A) ைார்லஸ் டார்வின்
 B) கால்டன்  
 C) பர்னார்ட்   
 D) எரிக்ைன் 

Ans :- B 
 
97.பிைப்பு முதல் இைப்பு வசர நிகழும்
வளர்ச்சிக்கும், நடத்சதக்கும் ------ 
காரணமாக அசமகிைது. 
 A) மரபு  B) ஜுன் 
 C) சூழ்நிசல  D) ைமூகம் 

Ans :- C 
 
98. Adolescence என்ை சைால்  ---------
------  சமாழிச் சைால் 

A) கிரரக்கம்  B) இலத்தீன்
 C) உருது  D) ஆங்கிலம் 

Ans :- B 

99.குற்ைம் புரிவது பரம்பசர பண்பு எனக்
கூறியவர் 

A) ைார்லஸ் டார்வின்
 B) கார்ல் பியர்ைன்  
 C) பர்னார்ட்   
 D) சகல்லாக் 

Ans :- B 
 
100.சதாடர்ச்சியாக ஏற்படும் மாற்ைங்கள்
ஒழுங்கான முசையில் முதிர்ச்சிசய ரநாக்கி
ஏற்படும் மாற்ைங்கள் என்று கூறியவர் 

A) சகல்லாக்  B) கால்டன் 
 C) ொர்லாக்  D) வாட்ைன் 

Ans :- C 
 
101.பள்ளி & ைமூகம் என்ை நூலின்
ஆசிரியர் 

A) வாட்ைன்  B) சகல்லாக் 
 C) ஜான் டூயி  D) ஆட்லர் 

Ans :- C 
 

102.சலவ் சவகாட்ஸ்கி எந்நாட்சடச்
ைார்ந்தவர் 

A) ரஷ்யா   
 B) சஜர்மனி   
 C) ஆஸ்திரியா   
 D) ரைாவியத் யூனியன் 

Ans :- D 
 
103.வளர்ச்சி என்பது 

A) சதாடர்ந்து நசடசபறும்
 B) சீராக நசடசபறும்  
 C) திடீசரன நசடசபறும் 
 D) விட்டுவிட்டு நசடசபறும் 
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Ans :- D 
 
104.ரமம்பாடு என்பதன் சைம்சம நிசல 

A) முன்ரனற்ைம்  B) பரிணாமம்
 C) முதிர்ச்சி  D) A & C 

Ans :- D 
 
105.அமலா, கமலா ஆய்வுகள்
வலியுறுத்துவது 

A) மரபு   
 B) சூழ்நிசல   
 C) கல்வி உளவியல்  
 D) ைமூக உளவியல் 

Ans :- B 
 
106.மனித வாழ்க்சகயின்
காலக்கட்டத்தில் முதல் வளர்ச்சி ைார்பருவம் 

A) குழந்சதப்பருவம்  
 B) குமரப்பருவம்  
 C) குழவிப்பருவம்   
 D) இசடநிசல பருவம் 

Ans :- C 
 
107.அசனத்து மனசவழுச்சிகளும்
அதிகளவில் சவளிப்படக்கூடிய பருவம் 

A) குழந்சதப்பருவம்  
 B) குமரப்பருவம்  
 C) குழவிப்பருவம்   
 D) இசடநிசல பருவம் 

Ans :- B 
 
108.குழந்சதயின் எந்த மாதத்தில் எசட
இரட்டிப்பாகிைது. 

A) 4  B) 5 
 C) 6  D) 7 

Ans :- B 
 
109குழந்சத எந்த வயதில் மூன்று ைக்கர
சைக்கிசள ஓட்டுகிைது. 

A) 3  B) 4 
 C) 5  D) 6 

Ans :- A 
 
110.மரபுப் பண்புகள் ஒரு
தசலமுசையிலிருந்து அடுத்த
தசலமுசைக்கு மாறுவசத பற்றி படிக்கும்
உயிரியல் பிரிவு 

A) ைமூக அறிவியல்
 B) அறிவியல்  
 C) உளவியல்   
 D) மரபியல் 

Ans :- D 
 
111பள்ளிப்பருவம் என்பது ---- 
ஆண்டுகள் வசர ஆகும். 

A) 5 – 9  B) 6 – 10 
 C) 8 – 10  D) 4 – 8 

Ans :- B 
112.குறுநசடப் பருவம் ----- ஆண்டுகள் 
ஆகும். 
 A) 0 – 2  B) 1 – 2 
 C) 1 – 3  D) 2 – 3 

Ans :- C 
113.சபாது உளவியல் பிரிவில் இது 
அடங்கியுள்ளது? 

A) கற்ைல், சிந்தித்தல்
 B) மனவுணர்ச்சிகளும் 
      எழுச்சிகளும்  
 C) புலன்காட்சி, ஊக்குவித்தல்
 D) இசவ அசனத்தும் 

Ans :- D 
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114.மரபுப் பண்புகள் குழந்சதகளுக்கு
எதன் மூலம் கடத்தப்படுகின்ைன. 

A) இரத்தம்  B) தாய்
 C) ஜீன்  D) உட்கரு 

Ans :- C 
 
115.இருகரு இரட்சடயர்களின்
ஒத்தத்தன்சம 

A) 40%  B) 50% 
 C) 60%  D) 70% 

Ans :- B 
116.வார்தா திட்டம் சகாண்டு வந்தவர்? 

A) தாகூர்   
B) காந்தி  
C) அரவிந்தர்   
D) ஃபுரராசபல் 

Ans :- B 
 
117.Democracy and  education என்ை
நூலின் ஆசிரியர்? 

A) அரவிந்தர்  B) ரூர ா
 C) ஜான் டூயி   
 D) வில்லியம் உண்ட் 

Ans :- C 
 
118.சூழ்நிசல பற்றி ஆராய்ந்த மனநிசல
ஆய்வாளர் யார்? 

A) அரவிந்தர்   
 B) ரூரைா   
 C) சகல்லாக்   
 D) கார்ல் பியர்ைன் 

Ans :- C 
 
119.குமரப் பருவத்தினரின் பிரச்சிசனசய
ஆராய்ந்தவர் யார்? 

A) ஸ்டான்லி ொல்
 B) வாட்ைன்  
 C) ரூரைா   
 D) ஜான்டூயி 

Ans :- A 
 
120.Adolescence எனும் சைால் கீழ்கண்ட
எந்த சமாழிச் சைால் 

A) ஆங்கிலம்  B) கிரரக்கம்
 C) உருது  D) இலத்தீன் 

Ans :- D 
 
121.குழந்சதகசள நல்ல சூழலில்
வளர்க்கும் ரபாது நுண்ணறிவு ஈவு கூடியது
என்ைவர் யார்? 

A) வாட்ைன்   
 B) ஸ்டான்லி ொல்  
 C) கார்ல் பியர்ைன்   
 D) லிப்டன் 

Ans :- D 
 
122.சபற்ை அனுபவத்தின் பிரதிபலிப்பு 

A) மீள் ஆக்கக் கற்பசன
 B) ஆக்கக் கற்பசன  
 C) பயன்வழிக் கற்பசன
 D) அழகுணர் கற்பசன 

Ans :- A 
 
123.குழந்சதகளின் பார்சவக் கவன வீச்சு? 
 A) 3 – 6  B) 4 – 6 
 C) 5 – 7  D) 3 – 7 

Ans :- D 
 
124.முதிர்ச்சி அசடந்தவரின் கவன வீச்சு? 

A) 3 – 6  B) 6 – 7 
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C) 4 – 6  D) 5 – 8 
Ans :- B 

 
125.டாசிஸ்டாஸ்ரகாப்பிசன
வடிவசமத்தவர் 

A) RB ரகட்டல்  B) ஜான் டூயி
 C) மக்டூகல்  D) W.C. பாக் 

Ans :- A 
 
126.கவனம் எத்தசன வசகப்படும்? 

A) 1  B) 2 
 C) 3  D) 4 

Ans :- B 
 
127.கீழ்கண்டவற்றுள் எது தவைான 
இசண? 

1. திரிபுக் காட்சி      - ஒரு 
சபாருசள ரவறு சபாருளாகப் பார்ப்பது

2. முல்லர் லயர் திரிபுக்காட்சி – 
ஒரர நீளமுள்ள ரநர்க்ரகாடுகள்

3. இல்சபாருள் காட்சி – எவ்வித 
தூண்டலும் இல்லாமரல 

A) 1  B) 2  
 C) 3   
 D) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

Ans :- D 
 
128.பியாரஜவின் அறிவு வளர்ச்சி
நிசலகள் எத்தசன? 

A) 3  B) 4 
 C) 5  D) 6 

Ans :- B 
 
129.குறுகிய ரநரத்தில் ஒருவன் தன்
நிசனவில் சகாள்ளும் சபாருட்களின்
எண்ணிக்சகசய விளக்குவது? 

A) கவனவீச்சு   
 B) புலன் இயக்கம்
 C) A & B   
 D) எதுவுமில்சல 

Ans :- C 
 
130.கவனித்தசல தீர்மானிக்கும்
புைக்காரணி? 

A) புதுசம  B) ைாயல்
 C) உருவகம்  D) சிந்தசன 

Ans :- A 
 

131.ஒருவரின் கவன அசலச்ைல் ------ 
விநாடிகள் வசர இருக்கும். 

A) 3 – 25  B) 3 – 20 
 C) 3 – 30  D) 3 – 15 

Ans :- A 
 
132.சையல்திட்ட முசைசய ஆதரித்தவர்? 

A) ஜான் டூயி   
 B) W.C. பாக்   

C) பியாரஜ   
 D) பாவ்ரலா 

Ans :- A 
 
133.குறுக்கீட்டுக் சகாள்சக ---------- 
சதாடர்புசடயது 

A) சிந்தசன  B) நிசனவு
 C) ைாயல்  D) கவனம் 

Ans :- B 
 
134.புலன்காட்சியின் கூறுகள்
 A) புலன் உணர்வு   
 B) நரம்பு மண்டலம்  
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C) அனுபவம்   
 D) அசனத்தும் 

Ans :- D 
 
135.புலன்காட்சிசயப் பாதிக்கும்
அகக்காரணி 

A) மூடுதல்   
 B) சதாடர்ந்திருத்தல்  
 C) ஒத்திருத்தல்   
 D) கருத்ரதற்ைம் 

Ans :- D 
 
136.பியாரஜயின் அறிதல் திைன்
வளர்ச்சியில் உள்ள படிநிசலகள் 

A) 3  B) 4 
 C) 5  D) 6 

Ans :- B 
 
137.புலன்காட்சி வழி முதலில்
ரதாற்றுவித்த ஒரு சபாருள் அன்றிரய
அப்சபாருள் பற்றிய உணர்தசல ----------
----- என்கிரைாம். 

A) மாயபிம்பம்   
 B) மனபிம்பம்   
 C) ைாயல்பிம்பம்   
 D) குவிபிம்பம் 

Ans :- B 

138.புலன் இயக்க நிசலயானது பிைப்பு
முதல் ----------------- வசர உள்ளது. 

A) 1 வயது  B) 1½ வயது
 C) 2 வயது  D) 3 வயது 

Ans :- C 
139.திரிபுக்காட்சிக்கு மற்சைாரு சபயர் ----
------------ 

A) ைரியான புலன்காட்சி
 B) தவைான புலன்காட்சி  
 C) திரிபுலன்காட்சி   
 D) மனப்பிம்பம் 

Ans :- B 
 
140.சமாழியில்லா ரைாதசன -------------
---- வசக ரைாதசனசயச் ைார்ந்தது 

A) மீளாக்கச்சிந்தசன
 B) குவிசிந்தசன  
 C) விரிசிந்தசன   
 D) ஆக்கச்சிந்தசன 

Ans :- D 
 
141சிந்தசனக்கு சபரிதும் துசணபுரிவது 

A) திைன் வளர்ச்சி   
 B) உடல் வளர்ச்சி   
 C) பண்பு வளர்ச்சி   
 D) சமாழி வளர்ச்சி 

Ans :- D 
 
142.கவனம் என்பது -------------- 

A) புைத்தூண்டல்கள் ைார்ந்த 
  சையல்  

 B) அறிவு ைார்ந்த சையல்  
 C) புலன்கள் ைார்ந்த சையல்  
 D) இசவ அசனத்தும் 

Ans :- D 
 
143.கவனமின்சமயின் காரணம் 

A) ஆர்வமின்சம   
 B) புலன் அணுபவமின்சம  
 C) நாட்டமின்சம   
 D) இசவ அசனத்தும் 

Ans :- D 
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144.கவனத்சதப் பாதிக்கும் அகக் காரணி 

A) உருவம்  B) ஆர்வம்
 C) அசைவு  D) புதுசம 

Ans :- B 
 
145.கவனத்சதப் பாதிக்கும் புைக் காரணி 

A) ரதசவ  B) ஆர்வம்
 C) உருவ அளவு D) மனநிசல 

Ans :- C 
 
146.ஒரு தூண்டலில் கவனத்சதச்
சைலுத்தும் ரபாது ரவறு ஒரு கவனம்
மாறுதல் ---------- எனப்படும். 

A) கவனக்குசலவு   
 B) கவன வீச்சு   
 C) கவனப்பகுப்பு   
 D) கவனமாற்ைம் 

Ans :- A 
 
147.ஒரர ரநரத்தில் இரண்டு சையல்களில்
கவனத்சதச் சைலுத்துவது 

A) கவனக்குசலவு   
 B) கவனச்சிசதவு  
 C) கவன அசலச்ைல்
 D) கவனமாற்ைம் 

Ans :- C 
 
148.ைாயல்கள் உருவாக அடிப்பசட
காரணம் 

A) நிசனவுத்திைன்   
 B) ஐம்புலன்களின் சையல்பாடு  
 C) ஆய்வுத்திைன்   
 D) அறிவுத்திைன் 

Ans :- B 

149.ைாயல் என்பது 

A) புதிய உணர்தல்   

 B) மனப்பிம்பம்  
 C) சையல்களின் பிரதிபலிப்பு
 D) எண்ணப் பிரதிபலிப்பு 

Ans :- B 
 
150.மனித உடலில் எத்தசன வசக
சுரப்பிகள் உள்ளன? 

A) 1  B) 2 
 C) 3  D) 4 

Ans :- B 
 
151.உளவியலின் பிரிவுகள் எத்தசன? 

A) 15  B) 16 
 C) 18  D) 20 

Ans :- C 

152.சிந்தசனயின் எல்சலசய சமாழி
நிர்ணயியக்கிைது என்று கூறியவர்? 

A) சவகாட்ஸ்கி  B) புரூணர்
 C) ரராஜர்  D) ரவார்ப் 

Ans :- D 
 
153.சிந்தசனயின் வசககள் எத்தசன? 

A) 1  B) 2 
 C) 3  D) 4 

Ans :- D 
 
154.Anomia என்பது ------------------- 

A) சதரிந்த சபாருட்கசள
  அங்கீகரிக்காசம  

B)ஒரு சில நிகழ்வுகள்
ஞாபகத்திற்கு வராசம  

C)சதரிந்த சபாருட்களின் சபயர் 
  சதரியாசம  
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TRB-POLYTECHNIC LECTURER-(NEW SYLLABUS) 

STUDY MATERIALS AVAILABLE 

 

 MATHEMATICS STUDY MATERIAL with Question Bank. 
 

 ENGLISH STUDY MATERIAL with Question Bank. 
 

 PHYSICS STUDY MATERIAL with Question Bank. 
 

 CHEMISTRY STUDY MATERIAL with Question Bank. 
 

 MODERN OFFICE PRACTICE STUDY MATERIAL with Q.B. 

 
 COMPUTER SCIENCE STUDY MATERIAL with Question Bank. 

 

 INFORMATION TECHNOLOGY STUDY MATERIAL with Q.Bank.  
 

 ECE  STUDY MATERIAL with Question Bank. 

 

 EEE  STUDY MATERIAL With Question  Bank. 

 
 MECHANICAL STUDY MATERIAL With Question Bank. 

 

 CIVIL STUDY MATERIAL With Question Bank. 

 

 EIE STUDY MATERIAL with Question  Bank. 
 

 ICE STUDY MATERIAL with Question Bank.  
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UG-TRB  MATERIALS 
 

 UG TRB: TAMIL MATERIAL WITH QUESTION BANK. 

 
 UG TRB: ENGLISH STUDY MATERIAL +Q. BANK (T/M)                             

 
 UG-TRB: MATHEMATICS MATERIAL WITH Q. BANK (E/M) 

 
 UG TRB: PHYSICS MATERIAL WITH QUESTION BANK (E/M) 

 
 UG TRB: CHEMISTRY MATERIAL + QUESTION BANK (E/M) 

 
 UG TRB: HISTORY MATERIAL + Q.BANK (T/M & E/M) 

 
 UG TRB: ZOOLOGY MATERIAL + QUESTION BANK (E/M) 

 
 UG TRB: BOTANY MATERIAL +QUESTION BANK (T/M& E/M)  

 

 UG TRB: GEOGRAPHY STUDY MATERIAL (E/M) 

 

DIET/SCERT/GTTI STUDY MATERIAL AVAILABLE. 

 

PG-TRB  MATERIALS 
 

 PG TRB: ENGLISH MATERIAL WITH QUESTION BANK. 

 
 PG TRB: TAMIL STUDY MATERIAL +QUESTION BANK (T/M)                             

 
 PG-TRB: MATHEMATICS MATERIAL WITH Q.BANK (E/M) 
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 PG TRB: PHYSICS MATERIAL WITH QUESTION BANK (E/M) 

 
 PG TRB: CHEMISTRY MATERIAL + QUESTION BANK (E/M) 

 
 PG TRB: COMMERCE MATERIAL WITH Q.BANK (T/M)&(E/M) 

 
 PG TRB:ECONOMICS MATERIAL+Q. BANK (T/M & E/M) 

 
 PG TRB: HISTORY MATERIAL + Q. BANK (T/M & E/M) 

 
 PG TRB: ZOOLOGY MATERIAL + QUESTION BANK (E/M) 

 
 PG TRB: BOTANY MATERIAL +QUESTION BANK (T/M& E/M)  

 
 PG TRB: GEOGRAPHY STUDY MATERIAL (E/M) 

 

➢ TRB-BEO STUDY MATERIAL (T/M & E/M) AVAILABLE 

 

PG-TRB: COMPUTER INSTRUCTOR-GRADE-I (NEW 

SYLLABUS)-2022-2023 STUDY MATERIAL AVAILABLE 

10% Discount for all materials. Materials are sending through 

COURIER. 
 

TO CONTACT 
 

8072230063 
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