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1. தமிழ்
1.1. திராவிடமமாழிக்குடும்பம்

1. டாக்டர் கால்டுமவல் - குறிப்பு.
➢ இராபர்டு கால்டுமவல் ஒரு கிருத்துவச் சமயப்பரப்பாளர் ஆவார்.
➢ பிறப்பு – இறப்பு (7 மம 1814 - 28 ஆகஸ்ட் 1891)
➢ தன் 24-ஆம் அகவவயில் இந்தியா வந்தவடந்த அவர், விவிலியத்வத வட்டார
மமாழியில் கற்பிப்பதற்காகத் தமிவழக் கற்றார்.
➢ இதுமவ, பின்னர், அவவரத் மதன்னிந்திய
மமாழிகளுக்கான

ஒப்பிலக்கண

நூமலான்வற

எழுத

அவருவடய

நூலில்,

ஏற்பாட்டிலுள்ள
பழங்கிமரக்கத்திலும்

வவத்தது.
பவழய

எபிமரயத்திலும்
மதாமலமி

குறிப்பிட்டுள்ள இடங்களிலும் திராவிடச்
மசாற்கள் உள்ளதாகப் பாிந்துவரத்தார்.
➢ திராவிட

மமாழிகளின்

நிவலநிறுத்தியதில்

தனித்துவத்வத
மபரும்பங்கு

இவருவடயதாகும்.
➢ 1841-இல் குரு பட்டம் மபற்றுத் திருமநல்மவலி மசன்று அங்மக இவடயன்குடி
என்னும் ஊாில் தங்கி 50 ஆண்டுகள் தமது மதப்பணியுடன் மசர்த்து தமிழ்ப்பணியும்
மசய்தார்.
➢ இவர் ஆங்கில மமாழியில் ஆக்கிய திராவிட மமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் (1856)
என்னும் நூல் உலமகங்கும் இவருக்கு மிகுந்த புகழ் ஈட்டித்தந்தது.
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➢ தமிழ்மமாழி உலகின் முதல் மமாழி என்றும், மவலயாளம், மதலுங்கு, கன்னடம்
எல்லாம் தமிழ் மற்றும் பிற மமாழி கலப்பில் வந்தது என்றும் கண்டுபிடித்தார்.
➢ அதனால் இம்மமாழிகவள எல்லாம் ஓாினத்வதச் மசர்ந்தவவ என்பவத இந்நூல்
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மூலம் உலகம் ஒப்ப விளக்கிச் மசான்னார்.
➢ தமிழ் மமாழிக் குடும்பம் ஒன்று இருப்பது பற்றிக் கண்டு பிடித்தது இவரல்லர்
எனினும், அதற்கான சான்றுகவள ஒருங்கிவணத்து உறுதிப்படுத்தியவர் இவமர.

2.

திராவிட

மமாழிக்குடும்பங்களின்

மதாற்றம்,

மபயர்கள்

அவற்றின்

சிறப்பியல்புகள்
மமாழி அறிமுகம்
➢ தமக்குத் மதான்றிய கருத்துகவளப் பிறருக்கு உணர்த்த மனிதர் கண்டுபிடித்த
கருவிமய மமாழியாகும்.
➢ முதலில் தம் எண்ணங்கவள மமய்ப்பாடுகள், வசவககள், ஒலிகள், ஓவியங்கள்
முதலியவற்றின் மூலமாகப் பிறருக்குத் மதாிவிக்க முயன்றனர். இவற்றின் மூலம்
பருப்மபாருள்கவள மட்டுமம ஓரளவு உணர்த்த முடிந்தது.
➢ நுண்மபாருள்கவள உணர்த்த இயலவில்வல.
➢ அதனால், ஒளிகவள உண்டாக்கிப் பயன்படுத்கத் மதாடங்கினர்.
➢ வசவகமயாடு மசர்த்து மபாருள் உணர்த்திய ஒலி, காலப்மபாக்கில் தனியாகப்
மபாருள் உணர்த்தும் வலிவமமபற்று மமாழியாக வளர்த்தது.
➢ மனித இனம் வாழ்ந்த இட அவமப்பும் இயற்வக அவமப்பும் மவறுபட்ட ஒலிப்பு
முயற்சிகவள உருவாக்கத் தூண்டின.
➢ இதனால் பல மமாழிகள் உருவாயின.
➢ உலகத்திலுள்ள மமாழிகமளல்லாம் அவற்றின் பிறப்பு, மதாடர்பு, அவமப்பு, உறவு
-ஆகியவற்றின் அடிப்பவடயில் பலமமாழிக்குடும்பங்களாப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளன,
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மமாழிகளின் காட்சிச் சாவல
இந்தியாவில் மபசப்படும் மமாழிகளின் எண்ணிக்வக 1300க்கும் மமற்பட்டது. இவற்வற

1. இந்மதா - ஆசிய மமாழிகள்
2. திராவிட மமாழிகள்
3. ஆஸ்திமரா ஆசிய மமாழிகள்
4. சீன - திமபத்திய மமாழிகள்
என அவழக்கப்படுகின்றன. பல கிவளமமாழிகளும் இங்குப் மபசப்படுவதால் இந்திய நாடு
மமாழிகளின்

காட்சிச்சாவலயாகத்

திகழ்கிறது

என்று

ச.

அகத்தியலிங்கம்

குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திராவிடம் மதாற்றம்
➢ உலகின் குறிப்பிடத்தக்க, பவழவமயான நாகாிகங்களுள் இந்திய நாகாிகமும்
ஒன்று.

மமாகஞ்சதாமரா

-

ஹரப்பா

அகழாய்வுக்குப்

பின்னர்

இது

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
➢ இவதத் திராவிட நாகாிகம் என்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். திராவிடர் மபசிய
மமாழிமய திராவிட மமாழி எனப்படுகிறது.
➢ திராவிடம் என்னும் மசால்வல முதலில் குறிப்பிட்டவர் குமாிலபட்டர்.
➢ தமிழ் என்னும் மசால்லிலிருந்துதான் திராவிடா என்னும் மசால் பிறந்தது என்று
மமாழி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
➢ ஹீராஸ் பாதிாியார் என்பார் இம்மாற்றத்வதத் தமிழ் → தமிழா → தமிலா → டிரமிலா
→ ட்ரமிலா → த்ராவிடா → திராவிடா என்று வந்ததாக விளக்குகின்றார்.

மமாழி ஆய்வு
➢ திராவிட

மமாழிக்குடும்பம்

என்னும்

பகுப்பு

உருவாவதற்கு

ஒரு

வரலாறு

இருக்கிறது.
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நான்கு மமாழிக்குடும்பங்களாகப் பிாிக்கின்றனர். அவவ,
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➢ தமிழ், கன்னடம், மதலுங்கு ஆகிய மமாழிகள் சமஸ்கிருத மமாழியிலிருந்து
உருவானவவ என்ற கருத்து அறிஞர் பலாிவடமய நிலவிவந்தது.
➢ இம்மமாழிகளில்

வடமமாழிச்

மசாற்கள்

மிகுந்து

காணப்பட்டதால்

18ஆம்
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நூற்றாண்டின் மதாடக்கம்வவர இந்திய மமாழிகள் அவனத்திற்கும் வடமமாழிமய
மூலம் எனவும் அதிலிருந்மத மற்ற மமாழிகள் மதான்றி வளர்ந்தன எனவும்
அறிஞர்கள் கருதினர்.
➢ அறிஞர் வில்லியம் ம ான்ஸ் என்பார் வடமமாழிவய ஆராய்ந்து மற்ற ஐமராப்பிய
மமாழிகமளாடு மதாடர்புவடயது வடமமாழி என முதன்முதலில் குறிப்பிட்டார்.
➢ மதாடர்ந்து,

1816ஆம்

ஆண்டில்

மபராசிாியர்கள்

பாப்,

ராஸ்க்,

கிாிம்

முதலாமனாராலும் மமாழி சார்ந்த பல ஆய்வுகள் மமற்மகாள்ளப்பட்டன.
➢ முதன்முதலில்

பிரான்சிஸ்

எல்லிஸ்

என்பார்

தமிழ்,

மதலுங்கு,

கன்னடம்,

மவலயாளம் மபான்ற மமாழிகவள ஒப்புவமப்படுத்தி ஆய்ந்து இவவ தனிமயாரு
மமாழிக்குடும்பத்வதச் மசர்ந்தவவ என்ற கருத்வத முன்வவத்தார்.
➢ இம்மமாழிகவள ஒமர இனமாகக் கருதித் மதன்னிந்திய மமாழிகள் எனவும்
மபயாிட்டார்.
➢ இதவனமயாட்டி மால்மதா, மதாடா, மகாண்டி முதலான மமாழிகள் பற்றிய
ஆய்வுகள் மமற்மகாள்ளப்பட்டன.
➢ மஹாக்கன் என்பார் இம்மமாழிகள் அவனத்வதயும் இவணத்துத் தமிழியன் என்று
மபயாிட்டமதாடு

ஆாிய

மமாழிகளிலிருந்து

இவவ

மாறுபட்டவவ

என்றும்

கருதினார்.
➢ மாக்ஸ் முல்லரும் இமத கருத்வதக் மகாண்டிருந்தார்.
➢ 1836இல் திராவிட மமாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலில் கால்டுமவல்,
திராவிட மமாழிகள் ஆாிய மமாழிக்குடும்பத்திலிருந்து மவறுபட்டவவ எனவும்
இம்மமாழிகள் சமஸ்கிருத மமாழிக்குள்ளும் மசவ்வாக்குச் மசலுத்தியுள்ளன எனவும்
குறிப்பிட்டார்.
➢ இதவன மமலும் உறுதிப்படுத்தப் பல்மவறு இலக்கணக் கூறுகவளச் சுட்டிக்காட்டி,
திராவிட மமாழிகளுக்குள் இருக்கும் ஒற்றுவமகவளயும் எடுத்துவரத்தார்.
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➢ கால்டுமவல்லுக்குப்

பின்னர்

ஸ்மடன்கமனா,

மக.வி.

சுப்வபயா,

எல்.

வி.இராமசுவாமி, பமரா, எமிமனா. கமில்சுவலபில், ஆந்திரமனாள், மத.மபா.
மீனாட்சிசுந்தரம்

முதலான

அறிஞர்கள்

திராவிட

மமாழிகளின்

ஆய்விற்குப்

திராவிட மமாழிக்குடும்பம்
➢ திராவிட மமாழிக்குடும்பம், மமாழிகள் பரவிய நில அடிப்பவடயில் மதன்திராவிட
மமாழிகள், நடுத்திராவிட மமாழிகள், வடதிராவிட மமாழிகள் என மூன்றாக
வவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
➢ திராவிட மமாழிக்குடும்பத்திலுள்ள தமிழ், கன்னடம், மவலயாளம் முதலானவவ
மதன்திராவிட மமாழிகள்.
➢ மதலுங்கு முதலான சில மமாழிகள் நடுத்திராவிட மமாழிகள்.
➢ பிராகுயி முதலானவவ வடதிராவிட மமாழிகள் எனவும் பகுக்கப்பட்டுள்ளன.

திராவிடமமாழிக்குடும்பத்திலுள்ள மமாழிகள்
➢ மதன் திராவிடம்

-

தமிழ், மவலயாளம், கன்னடம், குடகு (மகாடகு), துளு,

மகாத்தா, மதாடா, மகாரகா, இருளா
➢ நடுத்திராவிடம்

- மதலுங்கு, கூயி, கூவி (குவி), மகாண்டா, மகாலமி (மகாலாமி),

நாய்க்கி, மபங்மகா, மண்டா, பர் ி, கதபா, மகாண்டி, மகாயா
➢ வடதிராவிடம்
➢ மமற்குறிப்பிட்ட
கண்டறியப்பட்ட
மமாழிகவளயும்

- குரூக், மால்மதா, பிராகுய் (பிராகுயி)
இந்த

24

எருகலா,
மசர்த்துத்

வவக

மமாழிகவளத்

தவிர

அண்வமயில்

தங்கா,

குறும்பா,

மசாழிகா

ஆகிய

திராவிட

மமாழிகள்

மமாத்தம்

28

நான்கு

வவகயாகக்

குறிப்பிடுவர்.

திராவிடமமாழிகளின் மபாதுப்பண்புகள்
➢ மசாற்களின் இன்றியவமயாப் பகுதி மவர்ச்மசால், அடிச்மசால் எனப்படும்.
➢ திராவிட

மமாழிகளின்

மசாற்கவள

ஆராய்ந்தால்

அவவ

மபாதுவான

அடிச்மசாற்கவளக் மகாண்டிருப்பவதக் காணலாம்.
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பங்களிப்புச் மசய்தவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
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சான்று
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அடிச்மசால்

இவவ

திராவிட மமாழிகள்

கண்

-

தமிழ்

கண்ணு

-

மவலயாளம், கன்னடம்

கன்னு

-

மதலுங்கு, குடகு

ஃகன்

-

குரூக்

மகண்

-

பர் ி

மகாண்

-

மதாடா

மட்டுமின்றி

திராவிட

மமாழிகளில்

எண்ணுப்மபயர்கள்

ஒன்றுமபாலமவ

அவமந்துள்ளன.
மூன்று-

தமிழ்

மூணு

-

மவலயாளம்

மூடு

-

மதலுங்கு

மூரு

-

கன்னடம்

மூ ி

-

துளு

குறில் மநடில் மவறுபாடு
•

திராவிட மமாழிகளில் உயிர் எழுத்துக்களில் உள்ள குறில், மநடில் மவறுபாடுகள்
மபாருவள மவறுபடுத்திக்காண துவண மசய்கிறது.
அடி – குறில்

வளி – குறில்

ஆடி – மநடில்

வாளி – மநடில்

பால்பாகுபாடு
➢ திராவிட

மமாழிகளில்

மபாருள்களின்

தன்வமவய

ஒட்டிப்

பால்பாகுபாடு

அவமந்துள்ளது.
➢ ஆனால், வடமமாழியில் இவ்வாறு அவமயவில்வல.
➢ உயிரற்ற மபாருள்களும் கண்ணுக்மக புலப்படாத நுண்மபாருள்களும்கூட ஆண்,
மபண் என்று பாகுபடுத்தப்படுகின்றன.
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➢ இம்மமாழியில் வகவிரல்கள் மபண்பால் என்றும் கால்விரல்கள் ஆண்பால் என்றும்
மவறுபடுத்தப்படுகின்றன.
➢ ம ர்மன் மமாழியிலும் இத்தவகய தன்வமவயக் காணமுடிகிறது. முகத்தின்
வாய்,

மூக்கு,

கண்

ஆகியவவ

மவறுமவறு

பால்களாகச்

சுட்டப்படுகின்றன. வாய் ஆண்பால், மூக்கு மபண்பால், கண் மபாதுப்பால் எனப்
பகுக்கும் நிவல உள்ளது.
➢ திராவிட

மமாழிகளில்

ஆண்பால்

மபண்பால்

என்ற

பகுப்பு

உயர்திவண

ஒருவமயில் காணப்படுகிறது.
➢ அஃறிவணப் மபாருள்கவளயும் ஆண், மபண் என்று பால் அடிப்பவடயில்
பகுத்தாலும் அவற்றிற்மகனப் பால்காட்டும் விகுதிகள் இல்வல.
➢ தனிச்மசாற்களாமலமய ஆண், மபண் என்ற பகுப்வப உணர்த்தினர்.
(எ.கா: கடுவன் - மந்தி, களிறு - பிடி)

விவனச்மசாற்கள்
➢ ஆங்கிலம் மபான்ற மமாழிகளில் விவனச்மசால் காலத்வத மட்டும் காட்டுமம தவிர
திவண, பால், எண், இடம் ஆகிய மவறுபாட்வடக் காட்டுவதில்வல.
➢ திராவிட மமாழிகளின் விவனச்மசாற்கள் இவற்வறத் மதளிவாகக் காட்டுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு;
வந்தான் - உயர்திவண ஆண்பால் படர்க்வக ஒருவம
➢ இவ்வியல்புக்கு மாறாக மவலயாள மமாழி மட்டுமம அவமந்துள்ளது.
➢ அம்மமாழியில் திவண, பால், எண் ஆகியவற்வறக் காட்டும் பால் காட்டும்
விகுதிகள் இல்வல.
➢ தனிச் மசாற்களாமலமய ஆண், மபண் பகுப்வப அறிந்துமகாள்ள முடியும்.
➢ இவ்வாறு

திராவிடமமாழிகள்

சில

மபாதுப்பண்புகவளப்

மபற்றிருந்தாலும்

அவற்றுள் தமிழுக்மகன்று சில சிறப்புக் கூறுகளும் தனித்தன்வமகளும் உள்ளன.
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பகுதிகளான
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சில திராவிட மமாழிகளின் பழவமயான இலக்கண இலக்கியங்கள்
மமாழி

இலக்கிய

காலம்

இலக்க

ம்

TEACHER'S CARE ACADEMY

தமிழ்

காலம்

ஆதாரம்

ணம்

சங்க

மபா.ஆ.மு.

மதால்

மபா.ஆ.மு.3

ஆம் தமிழ்இலக்கிய

இலக்கிய

5-

காப்பிய

நூற்றாண்டு

வரலாறு(மு.வ)

ம்

மபா.ஆ.பி.

ம்

அளவில்

சாகித்திய

ஆம்

2

அகாமதமி

நூற்றாண்
டு அளவில்
கன்னடம்

மதலுங்கு

கவிரா

மபா.ஆ.பி.

மார்க்கம்

9

பாரதம்

கவிரா

மபா.ஆ.பி.9

இந்திய

ஆம் மார்க்கம் ஆம் நூற்றாண்டு;

நூற்றாண்

மகாள்வககளின்

டு அளவில்

பின்னணியில்

மபா.ஆ.பி.

ஆந்திரா

மபா.ஆ.பி.

11ஆம்

பாஷா

12

நூற்றாண்

பூஷணம் நூற்றாண்டு

தமிழ்
ஆம் இலக்கணம்
மச.வவ.
சண்முகம்

டு அளவில்
மவலயா

ராமசாிதம்

ளம்

இலக்கண

மபா.ஆ.பி.

லீலாதி

மபா.ஆ.பி.15ஆம்

மவலயாள

12ஆம்

லகம்

நூற்றாண்டு

இலக்கிய

அளவில்

வரலாறு(மு.வ)

நூற்றாண்
டு அளவில்

சாகித்திய
அகாமதமி

தமிழின் தனித்தன்வமகள்
1. மதான்வமயும் இலக்கண இலக்கிய வளமும் உவடயது தமிழ்மமாழியாகும்.
2. இலங்வக, மமலசியா, சிங்கப்பூர், இந்மதாமனஷியா, பி ித்தீவு ஆகிய நாடுகளில்
மட்டுமல்லாமல் மதன்ஆப்பிாிக்கா, மமாாிஷியஸ், இங்கிலாந்து, கயானா, மடகாஸ்கர்,
ட்ாினிடாட்,

ஆஸ்திமரலியா,

கனடா

மபான்ற

நாடுகளிலும்

மபசப்படும்

மபருவமயுவடயது தமிழ்மமாழி.
3.

ஏவனய

திராவிட

மமாழிகவளவிடவும்

தமிழ்மமாழி

தனக்மகனத்

தனித்த

இலக்கணவளத்வதப் மபற்றுத் தனித்தியங்கும் மமாழியாகும்.
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PART - II

ப ொருளடக்கம்
வ.
எண்

உள்ளடக்கம்

4.

கவிதை

5.
6.

க்கம்
1 - 100

அறிஞர்கள், பெரிய ரர்கள், சரன்யறரர்கள் 100 - 170
அறிவி ல்

170 - 260

4. கவிதை
4.1. பாரைியார் - காணி நிலம்
➢ அடுக்ககங்களில் வாழும் பலர் இயற்தக ைரும் இன்பத்தை எண்ணி ஏங்குகிறார்கள்.
➢ 'வீடு' என்பது எப்படி இருக்க வவண்டும் என்று பாரைியார் கற்பதை செய்கிறார்.
➢ இயற்தகச் சூழதல உருவாக்க வவண்டியைன் வைதவதய உணர்த்துகிறார்.
➢ இயற்தகதயப் பலவதககளிலும் வபாற்றிடும் பாரைியின் கைவு இல்லத்தைப் பற்றி
இைிக் காண்வபாம்.

ஆெிாியர் குறிப்பு - பாரைியார்
➢ இருபைாம் நூற்றாண்டின் இதணயற்ற கவிஞர்
பாரைியார்.
➢ அவரது இயற்சபயர் சுப்பிரமணியன்.
➢ இளதமயிவலவய ெிறப்பாகக் கவிபாடும் ைிறன்
சபற்றவர்.
➢ எட்டயபுர மன்ைரால் பாரைி என்னும் பட்டம்
வழங்கிச் ெிறப்பிக்கப்பட்டவர்.
➢ ைம் கவிதையின் வழியாக விடுைதல உணர்தவ ஊட்டியவர்.
➢ மண் உாிதமக்காகவும் சபண் உாிதமக்காகவும் பாடியவர்.
➢ நாட்டுப்பற்றும் சமாழிப்பற்றும் மிக்க பாடல்கள் பலவற்தறப் பதடத்ைவர்.
➢ பாஞ்ொலி ெபைம், கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு வபான்ற பல நூல்கதள இயற்றி
உள்ளார்.
➢ பாரைியார் கவிதைகள் என்னும் சைாகுப்பில் இப்பாடல் இடம் சபற்றுள்ளது.
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காணி நிலம்
காணி நிலம் வவண்டும் - பராெக்ைி
காணி நிலம் வவண்டும் - அங்குத்
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தூணில் அழகியைாய் - நன்மாடங்கள்
துய்ய நிறத்ைிைைாய் – அந்ைக்
காணி நிலத்ைிதடவய - ஓர் மாளிதக
கட்டித் ைரவவண்டும் - அங்குக்
வகணி அருகிைிவல சைன்தைமரம்
கீற்றும் இளநீரும்
பத்துப் பன்ைிரண்டு - சைன்தைமரம்
பக்கத்ைிவல வவணும் - நல்ல
முத்துச் சுடர் வபாவல - நிலாசவாளி
முன்பு வரவவணும் - அங்குக்
கத்துங் குயிவலாதெ - ெற்வற வந்து
காைில் படவவணும் என்றன்
ெித்ைம் மகிழ்ந்ைிடவவ - நன்றாய் இளம்
சைன்றல் வரவவணும்.
-

பாரைியார்

பாரைியின் ஆதெ
➢ காணி அளவு நிலம் வவண்டும். அங்கு ஒரு மாளிதக கட்டித்ைர வவண்டும்.
➢ அழகாை தூண்கதளயும் தூய நிறமுதடய மாடங்கதளயும் அது சகாண்டிருக்க
வவண்டும்.
➢ நல்ல நீதரயுதடய கிணறும் அங்வக இருக்க வவண்டும்.
➢ இளநீரும் கீற்றும் ைரும் சைன்தைமரங்கள் வவண்டும்.
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➢ அங்வக முத்து வபான்ற நிலசவாளி வீெ வவண்டும்.
➢ காதுக்கு இைிய குயிலின் குரவலாதெ வகட்க வவண்டும்.

1 காணி
➢ 1 காணி - 24 மதை
➢ 1 காணி - 1 .32 ஏக்கர்
➢ 1 காணி – 132 சென்ட்
➢ 1 காணி - 3 குழி
➢ 1 காணி – 1.32 ஏக்கர்
➢ 1 காணி – 57,499 ெதுர அடி

4.2. பாரைியார் - ைமிழ் சமாழி வாழ்த்து
❖ சமாழி, கருத்தை அறிவிக்கும் கருவி மட்டும் அன்று. அது மக்களின் பண்பாட்டுடன்
சநருங்கிய சைாடர்புதடயது; உணர்வுடன் கலந்ைது.
❖ ைமிழர்கள் ைம் ைாய்சமாழியாகிய ைமிதழ உயிராகக் கருைிப் வபாற்றி வந்துள்ளைர்.
❖ புலவர் பலர் ைமிதழப் பல வதகயாக வாழ்த்ைிப் பாடியுள்ளைர்.
வாழ்க நிரந்ைரம் வாழ்க ைமிழ்சமாழி வாழிய வாழிய
வாை மளந்ைது அதைத்தும் அளந்ைிடு வண்சமாழி வாழியவவ!
ஏழ்கடல் தவப்பினுந் ைன்மணம் வீெி இதெசகாண்டு வாழியவவ!
எங்கள் ைமிழ்சமாழி எங்கள் ைமிழ்சமாழி என்சறன்றும் வாழியவவ!
சூழ்கலி நீங்கத் ைமிழ்சமாழி ஓங்கத் துலங்குக தவயகவம!
சைால்தல விதைைரு சைால்தல அகன்று
சுடர்க ைமிழ்நாவட! வாழ்க ைமிழ்சமாழி வாழ்க ைமிழ்சமாழி
வாழ்க ைமிழ்சமாழிவய!
-
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➢ உள்ளம் மகிழுமாறு இளந்சைன்றல் ைவழ வவண்டும்.
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சொல்லும் சபாருளும்
நிரந்ைரம் - காலம் முழுதமயும்
வண்சமாழி - வளமிக்கசமாழி
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தவப்பு - நிலப்பகுைி
சூழ்கலி - சூழ்ந்துள்ள அறியாதம இருள்
இதெ - புகழ்
சைால்தல - பழதம, துன்பம்

பாடலின் சபாருள்
•

வாைம் அறிந்ைைதைத்தும் அறிந்து வளர்சமாழி வாழியவவ!

•

ைமிழ்சமாழி எக்காலத்தும் நிதலசபற்று வாழ்க!

•

ஆகாயத்ைால்

சூழப்பட்ட

எல்லாவற்தறயும்

அறிந்து

உதரக்கும்

வளமாை

ைமிழ்சமாழி வாழ்க!
•

ஏழு கடல்களால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுைி முழுவதும் ைன் இலக்கிய மணத்தைப் பரவச்
செய்து, புகழ்சகாண்ட ைமிழ்சமாழி வாழ்க!

•

எங்கள் ைாய்சமாழியாகிய ைமிழ்சமாழி உலகம் உள்ள வதரயிலும் வாழ்க!

•

எங்கும் சூழ்ந்துள்ள அறியாதம இருள் நீங்கட்டும்!

•

அைைால் ைமிழ்சமாழி வமன்தமயுற்று உலகம் முழுதும் ெிறப்பதடக! சபாருந்ைாை
பதழய கருத்துகளால் உண்டாகும் துன்பங்கள் நீங்கித் ைமிழ்நாடு ஒளிர்க!
ைமிழ்சமாழி வாழ்க! ைமிழ்சமாழி வாழ்க! என்சறன்றும் ைமிழ்சமாழி வாழ்க!

•

வாைம்வதர

உள்ளடங்கியுள்ள

எல்லாப்

சபாருண்தமகதளயும்

அறிந்து

வமன்வமலும் வளரும் ைமிழ்சமாழி வாழ்க!

4.3. பாரைிைாென் – இன்பத்ைமிழ்-1
➢ நமது ைாய்சமாழியாகிய ைமிதழத் ைமிழ் இலக்கியங்கள் வபாற்றுகின்றை.
➢ ைமிழ் வணக்கம் ைற்கால இலக்கிய மரபாக ஆகிவிட்டது.
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➢ பாரைிைாென் ைமிதழப் பலவாறாகப் வபாற்றுகிறார்.
➢ கண்வண! மணிவய! என்று குழந்தைதயக் சகாஞ்சுவதும் உண்டு.
➢ அதுவபால அவர் நம் செந்ைமிழுக்குப் சபயர்கள் பல சூட்டி மகிழ்வதைக்

பாரைிைாென் - ஆெிாியர்
➢ பாரைிைாெைின் இயற்சபயர் சுப்புரத்ைிைம்.
➢ பாரைியாாின் கவிதைகள் மீது சகாண்ட பற்றின்
காரணமாகத் ைம் சபயதரப் பாரைிைாென் எை
மாற்றிக் சகாண்டார்.
➢ ைம்

கவிதைகளில்

சபண்கல்வி,

தகம்சபண்

மறுமணம், சபாதுவுதடதம, பகுத்ைறிவு முைலாை
புரட்ெிகரமாை கருத்துகதளப் பாடுசபாருளாகப்
பாடியுள்ளார்.
➢ எைவவ,

இவர்

புரட்ெிக்கவி

என்று

வபாற்றப்படுகிறார்.
➢ இவர் பாவவந்ைர் என்றும் ெிறப்பிக்கப்படுகிறார்.
➢ இப்பாடல், 'பாரைிைாென் கவிதைகள்' என்ற நூலில் 'ைமிழ்' என்னும் ைதலப்பின்கீழ்
இடம்சபற்றுள்ளது.

'ைமிழ்'
ைமிழுக்கும் அமுசைன்றுவபர்! - அந்ைத்
ைமிழ் இன்பத் ைமிழ்எங்கள் உயிருக்கு வநர்!
ைமிழுக்கு நிலசவன்று வபர்! - இன்பத்
ைமிழ் எங்கள் ெமூகத்ைின் விதளவுக்கு நீர்!
ைமிழுக்கு மணசமன்று வபர்! - இன்பத்
ைமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்ை ஊர்!
ைமிழ் எங்கள் இளதமக்குப் பால்!- இன்பத்
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ைமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வவல்!
ைமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான்! - இன்பத்
ைமிழ் எங்கள் அெைிக்குச் சுடர்ைந்ை வைன்!
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ைமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் வைாள்! - இன்பத்
ைமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வயிரத்ைின் வாள்!

பாரைிைாெைின் ைமிழ்ப்பற்று
➢ ைமிழுக்கு அமுது என்று சபயர்.
➢ இன்பம் ைரும் அந்ைத் ைமிழ் எங்கள் உயிருக்கு இதணயாைது.
➢ ைமிழுக்கு நிலவு என்று சபயர்.
➢ இன்பத்ைமிழ் எங்கள் ெமூக வளர்ச்ெிக்கு அடிப்பதடயாை நீர் வபான்றது.
➢ ைமிழுக்கு மணம் என்று சபயர். அது எங்கள் வாழ்விற்காகவவ உருவாக்கப்பட்ட
ஊர் ஆகும்.
➢ ைமிழ் எங்கள் இளதமக்குக் காரணமாை பால் வபான்றது.
➢ நல்ல புகழ்மிகுந்ை புலவர்களுக்குக் கூர்தமயாை வவல் வபான்ற கருவியாகும்.
➢ ைமிழ் எங்கள் உயர்விற்கு எல்தலயாகிய வாைம் வபான்றது.
➢ இன்பத்ைமிழ் எங்கள் வொர்தவ நீக்கி ஒளிரச் செய்யும் வைன் வபான்றது.
➢ ைமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் துதண சகாடுக்கும் வைாள் வபான்றது.
➢ ைமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு தவரம் வபான்ற உறுைி மிக்க வாள் ஆகும்.

4.4. பாரைிைாென் - இன்பத்ைமிழ் கல்வி-2
ஏசடடுத்வைன் கவி ஒன்று வதரந்ைிட
என்தை எழுசைன்று சொன்ைைது வான்
ஓதடயும் ைாமதரப் பூக்களும் ைங்களின்
ஓவியந் ைீட்டுக என்றுதரக்கும்

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )

7

காடும் கழைியும் கார்முகிலும் வந்து
கண்தணக் கவர்ந்ைிட எத்ைைிக்கும்
ஆடும் மயில் நிகர் சபண்கசளல்லாம் உயர்
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அன்பிதைச் ெித்ைிரம் செய்க என்றார்
வொதலக் குளிர்ைரு சைன்றல் வரும்பசுந்
வைாதக மயில்வரும் அன்ைம் வரும்
மாதலப் சபாழுைிைில் வமற்றிதெயில் விழும்
மாணிக்கப் பாிைி காட்ெி ைரும்
வவதலச் சுமந்ைிடும் வீராின் வொள் உயர்
சவற்சபன்று சொல்லி வதரக என்னும்
வகாலங்கள் யாவும் மதல மதலயாய் வந்து
கூவிை என்தை -- இவற்றிதடவய
இன்ைலிவல ைமிழ் நாட்டிைிவலயுள்ள
என்ைமிழ் மக்கள் துயின்றிருந்ைார்
அன்ைவைார் காட்ெி இரக்கமுண்டாக்கிசயன்
ஆவியில் வந்து கலந்ைதுவவ
இன்பத் ைமிழ்க் கல்வி யாவரும் கற்றவர்
என்றுதரக்கும் நிதல எய்ைி விட்டால்
துன்பங்கள் நீங்கும் சுகம் வரும் சநஞட்ெிைில்
தூய்தம உண்டாகிடும் வீரம் வரும்!
--பாரைிைாென்

சொல்லும் சபாருளும்
➢ எத்ைைிக்கும் -- முயலும்
➢ சவற்பு – மதல
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வ. எண்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

7

பபாது தகவல்கள்

1

8

கரதகள்

79

9

நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள்

137

10

திருக்குறள்

152

11

கரலச்ப ால்

224

7. ப ொது தகவல்கள்
7.1. தமிழர் இசைக்கருவிகள்
➢ பைொல்லின் ப ொருசை அறியப் யன் டுவது அகரொதி.
➢ ஒரு ப ொருள் குறித்த அசைத்து விவரங்கசையும் அறிந்துபகொள்ைப்

யன் டுவது

கசைக்கைஞ்ைியம் ஆகும்.
➢ இது ல்துசற அறிசவ உள்ைடக்கியதொக அல்ைது ஒரு குறிப் ிட்ட துசற அறிசவ
உள்ைடக்கியதொக அசமந்திருக்கும்.
➢ கசைக்கைஞ்ைியத்தில் தகவல்கள் ப ரும் ொலும் அகரவொிசையில் பதொகுக்கப்
ட்டிருக்கும்.

இசை
➢ மக்கைின் உள்ைத்தில் எழுந்த உணர்ச்ைி, குரல் வழியொக அல்ைது பையற்சகக் கருவி
ஒன்றின் வழியொக பவைிப் ட்டது.
➢ இது நசக, அழுசக, வீரம் உள்ைிட்ட ஒன் து சுசவகசை பவைிப் டுத்தக்கூடிய
கசையொகப் ிறந்தது. இக்கசையய இசை எைப் ட்டது.
➢ குரல்வழி இசை, கருவிவழி இசை எை இசைசய இரண்டொகப் ிொிப் ர்.

இசைக்கருவிகள்
➢ இசையின்

இைிசமக்குத்

துசண

பைய் சவ இசைக் கருவிகள் ஆகும்.
➢ கொைத்

யதசவகள்,

திருவிழொக்கள் ய ொன்ற
ப ொருட்டு

ைமயச்ைடங்குகள்.
ை நிகழ்வுகைின்

ைவிதமொை இசைக்கருவிகள்

யதொன்றி வைர்ச்ைிப ற்றை.
➢ இசைக்கருவிகள் குரல்இசைக்கு மட்டும்
யன் டு சவ,

இரண்டிற்கும்

யன் டு சவ, நொடகத்திற்கு மட்டும்

யன் டு சவ

எைப்

ைவொகத்

யதொன்றிக்

கிசைத்தை.
➢ இசைக்கருவிகசை இசைத்துப் ொடல் ொடுயவொர் ொணர் எைப் ட்டைர்.
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நல்லியொழ் மருப் ின் பமல்ை வொங்கிப்
ொணன் சூடொன் ொடிைி அணியொள்

- புறநொனூறு
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இசைக்கருவிகைின் வசககள்
➢ இசைக்கருவிகள் யதொல்கருவி, நரம்புக்கருவி, கொற்றுக்கருவி, கஞ்ைக்கருவி எை
நொன்கு வசகப் டும்.
1. விைங்குகைின் யதொைொல் மூடப் ட்டுச் பைய்யப் டும் கருவிகள் யதொல்கருவிகள்
எைப் டும்.
(எ.கொ.) முழவு, முரசு
2. நரம்பு அல்ைது தந்திகசை உசடயசவ நரம்புக்கருவிகள் எைப் டும்.
(எ.கொ.) யொழ், வீசண
3.கொற்சறப் யன் டுத்தி இசைக்கப் டு சவ கொற்றுக்கருவிகள் எைப் டும்.
(எ.கொ.) குழல், ைங்கு
4.ஒன்யறொடு ஒன்று யமொதி இசைக்கப் டு சவ கஞ்ைக்கருவிகள் எைப் டும்.
(எ.கொ.) ைொைரொ, யைகண்டி

உடுக்சக
➢ உடுக்சக என் து இசட சுருங்கிய ஒரு சகப் சற
ஆகும்.
➢ இதன்

உடல்

ித்தசையொல்

ஆைது.

வொய்ப் குதி

ஆட்டுத்யதொைொல் ப ொருத்தப் ட்டிருக்கும்.
➢ இரு வொய்கசையும் இசணக்கும் கயிறுகள் இசடயில்
யகொக்கப் ட்டிருக்கும். இவற்றின் மீது ஒரு நொடொ சுற்றப் ட்டுத் பதொங்கும்.
➢ வைது வொயின் மீதுதொன் அடிப் ர். அவ்வப்ய ொது இசடயின் மீதுள்ை நொடொசவ
அமுக்குவர்.
➢ ப ொிய உடுக்சகசயத் தவண்சட என் ர். ைிறு உடுக்சகசயக் குடுகுடுப்ச
என் ர்.
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➢ தில்சையில் நடைமொடும் நடரொைொின் சககளுள் ஒன்றில் இதசைக் கொணைொம்.
இசற

வழி ொட்டின்

ய ொதும்

குறிபைொல்லும்

ய ொதும்

இக்கருவி

இசைக்கப் டுகிறது.

குடமுழொ
➢ ஐந்து முகங்கசை உசடய முரசு வசகசயச் யைர்ந்தது
குடமுழொ.
➢ ஒரு ப ொிய குடத்தின் வடிவில் ஐந்து வட்டவடிவ
வொய்களுடன் அசமந்திருக்கும்.
➢ நடுவில் இருக்கும் வொய் மற்றவற்சறவிடப் ப ொியதொக இருக்கும். ஒவ்பவொரு வொயும்
யதொைொல் மூடப் ட்டிருக்கும். ஒவ்பவொரு வொயிலிருந்தும் ஒரு தைி வசகயொை இசை
ிறக்கும்.
➢ இதன் கொரணமொக இதசைப் ஞ்ைமகொ ைப்தம் என்றும் அசழப் ர்.
➢ இது யகொயில்கைில் ஒலிக்கப் டும் இசைக்கருவியொகும்.
➢ பைன்சை

அருங்கொட்ைியகத்தில்

இவ்வசக

முழவு

ஒன்று

கொட்ைிக்கு

சவக்கப் ட்டுள்ைது.

கொற்றுக்கருவி
குழல்
➢ கொடுகைில்
துசையிடும்.

வைரும்
அவற்றின்

மூங்கிலில்

வண்டுகள்

வழியொகக்

கொற்று

வீசும்ய ொது இன்ைிசை எழும்பும். இதசைக் யகட்டு
மகிழ்ந்த நம் முன்யைொர் அசமத்துக் பகொண்டசவயய
குழல்கள்.
➢ இதசை யவய்ங்குழல், புல்ைொங்குழல் என்றும் அசழப் ர்.
➢ குழல் ஏழு சுரங்கசை உண்டொக்குவதற்கு உொிய ஏழு துசைகசை உசடயதொக
இருக்கும். இது சுமொர் இரு து விரல் நீைம் உசடயதொக இருக்கும்.
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➢ மூங்கில் மட்டுமன்றிச் ைந்தைம், பைங்கொலி, கருங்கொலி ஆகிய மரங்கைொலும்
குழல்கள் பைய்யப் டுகின்றை.
➢ பகொன்சறக்குழல், முல்சைக்குழல், ஆம் ல்குழல் எைப்

ைவசகயொை குழல்கள்
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இருந்ததொகச் ைிைப் திகொரம் கூறுகிறது.

பகொம்பு
➢ இது கொற்றுக்கருவி வசகசயச் ைொர்ந்தது.
➢ மைிதர்கள் பதொடக்க கொைத்தில் இறந்த மொடுகைின்
பகொம்புகசைப் யன் டுத்தி ஒலி எழுப் ிைர்.
➢ அதுயவ

ிற்கொைத்தில்

இசைக்கருவிக்கு

பகொம்பு

என்னும்

அடிப் சடயொயிற்று.

இக்கொைத்தில் ித்தசை அல்ைது பவண்கைத்தொல் பகொம்புகள் பைய்யப் டுகின்றை.
இதசை யவடர் யவட்சடயின் ய ொது ஊதுவர்.
➢ கழைி யமடுகைில் கொவல் புொி வர்கள் விைங்குகள், கள்வசர விரட்டவும் மற்ற
கொவல்கொரர்கசை விழித்திருக்கச் பைய்யவும் பகொம் ிசை ஊதுவர்.
➢ ஊதுபகொம்பு, எக்கொைம், ைிங்கநொதம், துத்தொி ய ொன்ற

ைவசகயொை பகொம்புகள்

இக்கொைத்தில் திருவிழொ ஊர்வைங்கைின்ய ொது இசைக்கப் டுகின்றை.

ைங்கு
➢ ஓர் இயற்சகக் கருவி. கடலில் இருந்து எடுக்கப் டுவது.
➢ வைமொகச் சுழிந்து இருக்கும் ைங்சக வைம்புொிச்ைங்கு
என் ர்.
➢ ைங்கின் ஒலிசயச் ைங்கநொதம் என் ர்.
➢ இைக்கியங்கைில் இதசைப் ணிைம் என்றும் குறிப் ிட்டுள்ைைர்.
➢ யகொயில் திருவிழொக்கைின் ய ொதும் ைமயச் ைடங்குகைில் ய ொதும் ைங்கு முழங்கும்
வழக்கம் உண்டு.
➢ ைங்பகொடு ைக்கரம் ஏந்தும் தடக்சகயன்
➢

ங்கயக் கண்ணொைசைப் ொயடயைொர் எம் ொவொய் - திருப் ொசவ
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ைொைரொ
➢ இது

ித்தசை

அல்ைது

பவண்கைத்தொல்

பைய்யப் ட்டிருக்கும்.
உட்புறம்

குவிந்து

இருக்கும்.

இதசை

ஒன்யறொடு ஒன்று ப ொருத்தியும் விைிம் ின் மீது தட்டியும் தொைத்தின் யதசவக்கு
ஏற் இசைப் ர்.
➢ இதசைப் ொண்டில் எைவும் அசழப் ர்.
➢ இது

யகொயில்

கூட்டு

வழி ொட்டின்

ய ொதும்

இன்ைிசை

அரங்குகைிலும்

இசைக்கப் டும் இன்றியசமயொத இசைக்கருவி ஆகும்.
➢ இதசை இக்கொைத்தில் 'ஜொல்ரொ' என் ர்.

யைகண்டி
➢ வட்டவடிவமொை மணி வசகசயச் யைர்ந்தது யைகண்டி.
இதசைக் குச்ைியொயைொ அல்ைது இரும்புத் துண்டொயைொ
அடித்து ஒலி எழுப்புவர்.
➢ இது

யதசவக்கு

ஏற் ப்

ை

அைவுகைில்

உருவொக்கப் டும். இதசைச் யைமங்கைம் என்றும் அசழப் ர். இதசைக் யகொவில்
வழி ொட்டின் ய ொதும் இறுதி ஊர்வைத்தின் ய ொதும் இசைப் ர்.

திமிசை
➢

ைொ மரத்திைொல் பைய்யப் ட்டு விைங்குத் யதொலிைொல்
கட்டப் டும் கருவி திமிசை ஆகும்.

➢ மணற்கடிகொர வடிவத்தில் இக்கருவி அசமந்திருக்கும்.
➢ இதசைப் ொணி என்னும் ப யரொல் அசழப் ர்.
➢ ைங்பகொடு தொசர கொைம் தழங்பகொலி முழங்கு ய ொி
➢ பவங்குரல் ம்ச கண்சட வியன்துடி திமிசை தட்டி - ப ொியபுரொணம்
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சற

விைங்குத் யதொைொல் இழுத்துக் கட்டப் ட்ட கருவி

▪
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சறயொகும்.

ழங்கொைத்தில்

பைய்திகசைத்

பதொிவிக்கக்

யகொட் சறசய முழக்கிைர்.
சகவர்கைின் ஆநிசரசயக் கவரச் பைல்லும்ய ொது

▪

ஆயகொட் சறசய முழக்குவர்.
➢ இக்கொைத்தில்

இது

தப்பு

என்னும்

ப யொில்

வழங்கப் டுகிறது.

இதசை

முழக்கிக்பகொண்டு ஆடும் ஆட்டம் தப் ொட்டம் என்று அசழக்கப் டுகிறது.

மத்தைம்
➢ மத்து என் து ஓசையின் ப யர். இசைக்கருவிகளுக்கு
எல்ைொம் அடிப் சட ஆகும். மத்து + தைம் = மத்தைம்
என்று ஆகியது என்கிறொர் அடியொர்க்கு நல்ைொர்.
➢ மத்தைத்தின்

நடுப் குதி

ப ருத்தும்

கசடப் குதி

ைிறுத்தும் கொணப் டும்.
➢ மரத்தொல்
இழுத்துக்

பைய்யப் ட்டிருக்கும்

இதன்

கட்டப் ட்டிருக்கும்.

வொய்ப் குதி

இக்கருவி

வசையங்கைில்
இரண்டு

யதொல்

சககைொலும்

இசைக்கப் டுகிறது. ஆகயவ இதசை முதற்கருவி என் ர்.
➢ தஞ்சை

ப ொிய

யகொயில்

கல்பவட்டில்

யகொயிலுக்கு

நியமிக்கப் ட்ட

இசைக்கசைஞர்களுள் பகொட்டி மத்தைம் வொைிப் வர் ஒருவரும் இருந்தொர் என் ர்.
மத்தைம் பகொட்ட வொிைங்கம் நின்றூத
முத்துசடத்தொமம் நிசரதொழ்ந்த ந்தர்க்கீழ் - நொச்ைியொர் திருபமொழி

முரசு
➢ தமிழர்கள்

ய ொர்த்

துசணயொகக்

பகொண்ட

கருவிகளுள் முதன்சமயொைது முரசு ஆகும்.
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➢

சடமுரசு,பகொசடமுரசு, மணமுரசு என்று மூன்று வசகயொை முரசுகள்

ழந்தமிழ்

நொட்டில் புழக்கத்தில் இருந்தை.
➢ தமிழ் மக்கைிடம் முப் த்தொறு வசகயொை முரசுகள் வழக்கத்தில் இருந்ததொகச்

➢ மொக்கண் முரைம் என்று மதுசரக் கொஞ்ைி குறிப் ிடுகிறது.

முழவு
➢ ஒயர முகத்சத உசடய முரசு வசகசயச் யைர்ந்தது
முழவு
➢ ஒரு ப ொிய குடத்தின் வொயில் யதொசை இழுத்துக்
கட்டப் ட்ட கருவியொகும்.
➢ இந்தக் கருவி மண்சண முழவு என்ற ப யொில்
ப ொருநரொற்றுப் சடயில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ைது.
➢ கொைத்சத

அறிவிக்க

நொழிசக

முழவு,

கொசை

முழவு

ஆகியசவ

யன் டுத்தப் ட்டை.
➢ கசைஉணக் கிழிந்த முழவுமருள் ப ரும் ழம் – புறநொனூறு

யொழ்
➢ யவட்டுவர் இறுகக் கட்டிய தங்கள் வில் நொணில்
இருந்து எழும் ஓசைசய உணர்ந்தைர்.
➢ வில்சைப் ய ொன்ற வசைவு உசடயதும் நரம்புகைொல்
ஆைதும்

விரைொல்

வருடக்

கூடியதுமொை

கருவி

ஒன்சற உருவொக்கிைொர்
➢ இதன் அடிப் சடயில் உருவொை கருவியய யொழ் ஆகும். ய ொியொழ்.
➢ பைங்யகொட்டியொழ் ய ொன்றசவ மிகப் ழசமயொைசவ.
➢ யொழின் வசகக்கு ஏற் அதில் இருக்கும் நரம்புகைின் எண்ணிக்சக யவறு டுகிறது.
➢ இரு த்பதொரு நரம்புகசைக் பகொண்டது ய ொியொழ்,
➢

த்பதொன் து நரம்புகசைக் பகொண்டது மகரயொழ் . இது மீன் வடிவில் இருக்கும்.
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ைிைப் திகொரம் குறிப் ிடுகிறது.
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திைொன்கு நரம்புகசைக் பகொண்டது ையகொடயொழ்.

➢

➢ யொழ் பமல்ை பமல்ை மொறி வீசண உருவொைது.

வீசண

TEACHER'S CARE ACADEMY

➢ யொழ் ய ொன்ற அசமப்ச யுசடய நரம்புக்கருவி
வீசணயொகும்.
➢ இஃது ஏழு நரம்புகசைக் பகொண்டது.
➢ இடக்சக

விரல்கைொல்

நரம்புகசை

அமுக்கியும்

யதய்த்தும்

வைக்சக

சுண்டுவிரைொல் கம் ிகசை மீட்டியும் இசை எழுப்புவர்.
➢ இவ்வொறு நரம்புகள் மூைம் எழுப் ப் டும் இசைசய அதன் குடம், தண்டு
முதலிய ொகங்கள் ப ருக்கி அனுப்புகின்றை.
➢

ொிவொதிைி என்னும் வீசண

ல்ைவ மன்ைன் மயகந்திரவர்மன் கொைத்தில்

வழக்கத்தில் இருந்ததொகக் கூறப் டுகிறது.

7.2. ல்துசறக் கல்வி
➢ யகடில் விழுச்பைல்வம் கல்வி. மைிதன் விைங்கிலிருந்து மொறு ட்டு உயர்ந்து
நிற் தற்கு அடிப் சடயொய் விைங்குவது கல்வி ஆகும்.
➢ மைித ைமுதொயத்தின் வைர்ச்ைியிலும் அசதச் ைீர்திருத்தி இட்டுச் பைல்வதிலும் கல்வி
ப ரும் ங்கு வகிக்கிறது. மைித ஆற்றசை யமம் டுத்தவும்

ண் ொட்டிசைக்

கொக்கவும் அறிவியசை வைர்க்கவும் நொட்டுப் ற்சற ஊட்டிடவும் ைொன்யறொர்

ைர்

ப ொிதும் முயன்றைர்.
➢ அறியொசமசய நீக்கி அறிசவ விைக்குவது கல்வி எைப் டும். மைிதர்கைது
வொழ்வில் உடயைொம் லுடன் அறியவொம் லும் நிகழ்ந்து வரல் யவண்டும்.
➢ அறியவொம் லுக்குக் கல்வி யதசவ. அக்கல்விப்
என் சத விைக்க யவண்டுவதில்சை. இது

யிற்ைிக்குொிய

ருவம் இைசம

ற்றியய இைசமயில் கல் என்னும்

முதுபமொழி ிறந்தது.
➢ திரு.வி.க எழுதிய இைசம விருந்து என்னும் நூலிலிருந்து ைிை குதிகள் பதொகுத்துத்
தரப் ட்டுள்ைை.
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1.1. SYNONYMS

DEFINITION OF SYNONYM: 6TH STANDARD
❖ One of two or more words or expressions of the same language that have the
same or nearly the same meaning in some or all senses
1. beside
(a) above

(b) next to

(c) below

(b) under

(c) front

(b) worthy

(c) productive

Answer: (b) next to
2. beneath
(a) above
Answer: (b) under
3. fertile
(a) barren

Answer: (c) productive
4. nightmare
(a) interesting dream

(b) terrific dream

(c) pleasant dream

Answer: (b) terrific dream
5. spectacular
(a) eye-catching

(b) wonderful

(c) unpleasant

(b) bold

(c) timid

(b) lean

(c) thick

Answer: (a) eye-catching
6. adventurous
(a) fearsome
Answer: (b) bold
7. stubby
(a) thin
Answer: (c) thick

2

8. complimented
(a) scorned (b) despised (c) praised
Answer: (c) praised

TEACHER'S CARE ACADEMY

9. barriers
(a) preventions

(b) hurdles

(c) movements

Answer: (b) hurdles
14. Prominent
(a) unnoticed

(b) noticeable

(c) hideous

Answer: (b) noticeable
15. Profiling
(a) collecting information

(b) going through

(c) analyzing

Ans: (a) collecting information
16. Spectacular
(a) ordinary

(b) wonderful

(c) sorrowful

Answer: (b) wonderful
17. mesh
(a) material made of ropes

(b) material made of wires or thread

(c) material made of bamboo
Ans : (b) material made of wires or thread
18. weaving
(a) turning

(b) making

(c) twisting

(b) shouting

(c) making a loud noise

Answer: (c) twisting
19. trumpeting
(a) whistling

Answer: (c) making a loud noise
20. bewilders
(a) frightens

(b) wakes

(c) confuses

Answer: (c) confuses
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21. outskirts
(a) interior of a town

(b) the outer areas of a city

(c) the centre of a place

TEACHER'S CARE ACADEMY

Answer: (b) the outer areas of a city
22. sniffed
(a) to breathe in slightly

(b) to breathe quickly

(c) to breathe in air in a noisy way
Answer: (c) to breathe in air in a noisy way

SYNONYMS: 7TH STANDARD
1. gratitude
(a) thankfulness

(b) ungratefulness (c) thanklessness

Answer: (a) thankfulness
2. engulf
(a) swallow whole

(b) consume (c) eat

Answer: (a) swallow whole
3. cut throat
(a) highly competitive

(b) competitive

(c) cut the throat

Answer: (a) highly competitive
4. incredible
(a) believable

(b) unbelievable

(c) fact

(d) truth

Answer: (b) unbelievable
5. hideous
(a) beautiful (b) pleasant (c) oily (d) ugly
Answer: (d) ugly
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6. stunned
(a)shocked

(b) wondered

(c) wounded

(d) active

Answer: (a) shocked
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7. congested
(a) confused (b) returned (c) overcrowded

(d) deserted

Answer: (c) overcrowded
8. mischiefs
(a) solemnity

(b) virtues

(c) tricks

(d) boons

Answer: (c) tricks
9. dependent
(a) independent

(b) unconditional

(c) helpless (d) strong

Answer: (c) helpless
10. collapses
(a) falls

(b) succeeds

(c) increases

(d) rises

Answer: (a) fails
12. charity
(a) financial aid

(b) selfishness

(c) meanness

(d) miserly

Answer: (a) financial aid
13. assaulted
(a) hit

(b) attacked violently

(c) cut

(d) scolded

Answer: (b) attacked violently
14. injustice
(a) fairness

(b) unfairness

(c) equality

(d) delight

Answer: (b) unfairness
15. chaos
(a) order

(b) discipline

(c) confusion

(d) law Ml

Answer: (c) confusion
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16. fatal
(a) harmless

(b) beneficial

(c) death

(d) devoted

Answer: (c) death

(a) announcement (b) an official order (c) assessment

(d) truth

Answer: (b) an official order

Choose the correct synonyms for the italicized words
1. Nice fun indeed.
(a) in fact

(b) doubtedly (c) fine

Answer: (a) in fact
2. The poor woman is in a panic.
(a) fear

(b) grid

(c) crash

Answer: (a) fear
3. The mother consoled her little girl.
(a) pretended

(b) comforted

(c) left

Answer: (b) comforted
4. You are always self-centered.
(a) egoistic

(b) generous (c) heroic

Answer: (a) egoistic
5. What is the secret you are whispering?
(a) rumour

(b) murmur

(c) louder

Answer: (b) murmur

Choose the correct Synonyms for the italic word.
1.We do it in our spare time.
(a) busy time

(b) down time

(c) free time

(d) work time

Answer: (c) free time
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17. mandate
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2. Writing is just a hobby for me, yet it is very beneficial.
(a) useful

(b) harmful

(c) wonderful (d) frightful

Answer:(a) useful

TEACHER'S CARE ACADEMY

3.He was very impressed with Ajay’s work.
(a) disappointed

(b) bored

(c) lazy

(d) amazed

Answer:(d) amazed
4. I was unable to describe them accurately.
(a) exactly

(b) definitely (c) commonly

(d) suddenly

Answer:(a) exactly
5. Soon he became an accomplished artist.
(a) finished

(b) unskilled (c) fulfilled

(d) worked

Answer:(a) finished
6. Ajay exhibited his work and sold 144 paintings.
(a) closed

(b) showed

(c) hid (d) conceded

Answer:(b) showed
7. Her passion for carom took her to the level of world champion.
(a) desire

(b) dread

(c) enmity

(d) honour

Answer:(a) desire
8. Her father’s dream shattered.
(a) combined

(b) built

(c) destroyed

(d) fulfilled

Answer:(c) destroyed
9.The confidence led her to win the Asia Cup.
(a) peace

(b) love

(c) hatred

(d) hope

Answer: (d) hope
10. His parents tried several hospitals to cure his impairment.
(a) ability

(b) disability (c) failure

(d) destruction

Answer: (b) disability
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I. Choose the correct Synonyms for the Italicized words:
1. A ship is seen tossing up and down on the waves.
(a) moving

(b) rotating

(c) spinning (d) circulating

2. His grandmother was never weary of talking about him.
(a) fresh

(b) energetic (c) tired

(d) active

Answer: (c) tired
3. He could calculate the force of a tempest.
(a) gale

(b) breeze

(c) flood

(d) violent storm

Answer: (d) violent storm
4. He looked up with reverential curiosity at the stars.
(a) unconcern

(b) eagerness

(c) disregard (d) normality

Answer: (b) eagerness
5. He might have made the miniature figure of a man.
(a) giant

(b) enormous

(c) very small model

(d) jumbo

Answer: (c) very small model
6. He pried into its internal machinery.
(a) ignored

(b) failed

(c) neglected (d) investigated

Answer: (d) investigated

Choose the correct synonyms for the italicized words.
1. Isaac was chiefly remarkable for his ingenuity.
(a) common (b) notable

(c) neglected (d) unknown

Answer: (b) notable
2. He will make a capital workman.
(a) wealth

(b) excellent (c) profitable (d) head

Answer: (a) wealth
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Answer: (a) moving
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3.Nobody could tell what the sunshine was composed of.
(a) made

(b) known

(c) full (d) felt

Answer: (a) made

TEACHER'S CARE ACADEMY

4. But he cared little for earthly fame and honors.
(a) disrespect

(b) attraction (c) proud

(d) popularity

Answer: (d) popularity

Choose the correct synonyms for the italicized words.
1.… attuned to the plaintive babbling of the river…
(a) happy

(b) sounding sad

(c) thankful

(d) jocular

Answer: (b) sounding sad
2. Even our hours of mental siesta have been narrowed down.
(a) study

(b) deep sleep

(c) afternoon nap

(d) wake

Answer: (c) afternoon nap
3. Some rainy afternoons I spent in a veritable frenzy.
(a) harmony

(b) uncontrolled excitement

(c) agony

(d) peace

Answer: (b) uncontrolled excitement
4. Again those ineffable days and nights, languid with joy.
(a) moving slowly

(b) active

(c) lively

(d) alert

Solution:(a) moving slowly
5. And yet time has wrought many changes.
(a) foiled

(b) retarded (c) caused

(d) prevented

Solution: (c) caused
6. Men and women in festive garb were going and coming.
(a) mood

(b) feast

(c) jewellery (d) clothes

Answer: (d) clothes
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CHAPTER: 10

5.1. SYLLABIFICATION
Syllabicationistheact, process,or method off or ming or dividing words into syllables.
It is splitting of words according to the syllables or unit of sounds or vowel sounds.Ithas
six types. They are:
Monosyllabic2.Disyllabic(or)Bisyllabic3.Trisyllabic4
Tetrasyllabic5.Pentasyllabic6.Polysyllabic(or) Multisyllabic.
Theprocessofdividingwordsintosmallerpartsorsyllablesiscalled'Syllabification'.

MONOSYLLABICWORDS:
Word shaving only one syllable.
act

cat

book

head

see

all

tongue

plot

steel

wish

one

school

break

rhythm

make

life

ball

bat

DISYLLABIC (OR) BISYLLABICWORDS:
Word shaving only two syllables.
a-gain

rub-ber

be-side

in-stead

de-lay

wo-men

pur-pose

pro-gramme

van-quish

out-break

mo-ral

di-rect

co-ward

en-ding

care-ful

sus-pect

lead-er

re-joice

2

TRISYLLABICWORDS:

TEACHER'S CARE ACADEMY

Word shaving only three syllables.
beau-ti-ful

to-mor-row

po-pu-lar

in-ten-tion

per-mi-ssion

e-ffec-tive

lu-per-cal

mu-ti-ny

le-ga-cy

be-lov-ed

de-part-ment

for-tu-nate

be-ne-fit

as-sem-bly

con-si-der

e-le-ment

tra-di-tion

im-pli-cit

TETRASYLLABICWORDS:
Word shaving only four syllable.
u-su-al-ly

mi-li-ta-ry

in-tel-li-gent

e-co-no-my

in-he-ri-ted

se-cu-ri-ty

lo-ca-li-ty

e-qua-li-ty

pub-li-ci-ty

mo-ra-li-ty

im-me-di-ate

ki-lo-me-ter

oc-cu-pa-tion

gen-er-a-tion

tech-no-lo-gy

mul-ti-me-dia

u-ni-ver-sity

par-ti-cu-lar

PENTASYLLABIC WORDS:
Word shaving only five syllable.
ex-a-mi-na-tion

com-mu-ni-ca-tion

i-ma-gi-na-tion

qua-li-fi-ca-tion

re-pre-sen-ta-tion

spe-ci-fi-ca-tion

par-ti-ci-pa-tion

in-ter-pre-ta-tion

e-va-lu-a-tion

de-ter-mi-na-tion

ac-com-mo-da-tion

re-pre-sen-ta-tive

mo-di-fi-ca-tion

per-so-na-li-ty

jus-ti-fi-ca-tion

in-i-ti-a-tive

fun-da-men-tal-ly

ne-go-ti-a-tion
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POLYSYLLABICWORDS:

au-tho-ri-ta-ri-an

in-fe-ri-o-ri-ty

per-son-i-fi-ca-tion

con-sti-tu-tion-al-ly

dis-qua-li-fi-ca-tion

syl-lab-i-fi-ca-tion

en-cy-clo-pe-di-a

au-to-bi-o-gra-phy

hu-ma-ni-ta-ri-an

au-di-o-vi-su-al

in-com-pre-hen-si-ble

he-ter-o-ge-ne-ous

i-den-ti-fi-ca-tion

phy-si-o-the-ra-pist

un-de-li-ve-ra-ble

in-ter-ro-ga-to-ry

sub-sti-tu-tion-a-ry

mis-pro-nun-ci-a-tion

Syllable:
Syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound, with or without surrounding
consonants, forming the whole or a part of a word; for example, there are two syllables
in water. Wa/ter
Read the following rules to answer the questions given below. ()
Every syllable has only one vowel sound.
Rule 1:
One-syllable Words. Never divide a one-syllable word.
Eg:
help, said, take, hop
Rule 2:
Digraphs (Ch, Cl, PI, Gr,..) Digraphs are never separated.
Eg:
buck.le, cloth.ing, feath.er
Rule 3:
Compound Words. Divide compound words between the words.
Eg:
cup.board, pin.hole
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Word shaving six or more syllables.

4

Rule 4:
If one consonant comes between two vowels, divide after the long vowel if the vowel is
long or after the consonant if the vowel is short.
Examples:

TEACHER'S CARE ACADEMY

Long Vowel – bo.nus, la.bor and
Short Vowel – silver, grav.el
Rule 5:
When two consonants come between vowels in a word, split them.
Examples:
kit.ten, pup.pet
Rule 6:
When two vowels are together in a word and are sounded separately, divide the vowels.
Examples:
di.et, cre.ate, ra.di.o
When two vowels are together in a word and make one sound, do not divide between the
vowels.
Examples: spread, bounce, prowl
Rule 7:
When a word contains a prefix, divide the word between the prefix and the base or root
word.
Examples:
re.in.stall, un.plug, o.ver.cast, interchange, re.start
Rule 8:
When a word contains a suffix, divide the word between base or root word and the suffix.
Examples:
soap.y, mind.ful, sing.ing, sheep.ish
Rule 9:
When a word ends in le preceded by a consonant, divide the word before the consonant.
Examples:
kin:dle, man.tle, rum.ble, dim.ple
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Divide each word by putting a slash (/) symbol between each syllable and write
how many syllables each word has.
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5

6

Fill in the table with monosyllabic, disyllabic and trisyllabic words from the play
‘Jane Eyre’.
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Answer:

SYLLABIFYTHEFOLLOWINGWORDS
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Choose the correct syllabification for the given words.
1. Choose the correct syllabification for ‘rumour’.
(a) rumour (b) ru-mour (c) rum-our (d) rumo-ur

2. Choose the correct syllabification for “scramble”.
(a) scra-mble (b) scr-am-ble (c) scramb-le (d) scram-ble
Answer: (d) scram-ble
3. Choose the correct syllabification for “sophisticated”?
(a) so-phis-ti-ca-ted (b) sophis-tica-ted (c) sophis-ti-cated (d) sophis-ticated
Answer: (a) so-phis-ti-ca-ted
4. Choose the correct syllabification for ‘torrent’.
(a) torr-ent (b) tor-rent (c) to-rr-ent (d) tor-re-nt
Answer: (b) tor-rent
5. Choose the correct syllabification for ‘water’.
(a) w-a-ter (b) wat-er (c) wa-t-er (d) wa-Icr (d) wa-ter
Answer: (d) wa-Icr
6. Choose the correct syllabification for ‘across’.
(a) ac-ross (b) a-cross (c) a-c-ross (d) ac-ross
Answer: (b) a-cross
7. Choose the correct syllabification for ‘con-tem-plate’.
(a) con-tem-pl-ate (b) contem-plate (c) con-template (d) con-tern-plate
Answer: (d) con-tern-plate
8. Choose the correct syllabification for ‘attitude’.
(a) at-ti-tude (b) at-titude (c) atti-tude (d) at-ti-tu-de
Answer: (a) at-ti-tude
9. Choose the correct syllabification for ‘difficult’.
(a) dif-fi-cu-lt (b) dif-fi-cult (c) dif-ficult (d) diffi-cult
Answer: (b) dif-fi-cult
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Answer: (b) ru-mour
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10. Choose the correct syllabification for ‘blasphemy’.
(a) bl-as-phe-my (b) blas-phe-my (c) blas-phe-my (d) blas-phemy
Answer: (c) blas-phe-my

TEACHER'S CARE ACADEMY

11. Choose the correct syllabification for ‘despondent’.
(a) de-spondent (b) despond-ent (c) de-sp-ond-ent (d) de-spond-ent
Answer: (d) de-sponð-ent
12. Choose the correct syllabification for ‘fortune’.
(a) fort-un-e (b) for-tune (c) fort-une (d) fo-rt-une
Answer: (b) for-tune
13. Choose the correct syllabification for ‘foolishly’.
(a) fo-ol-ish-ly (b) foolish-ly (c) fool-ishly (d) fool-ish-ly
Answer: (d) fool-ish-ly
14. Choose the correct syllabification for ‘gratitude’.
(a) grat-i-tude (b) grat-itude (c) gra-ti-tude (d) grat-it-ude
Answer: (a) grat-i-tude
15. Choose the correct syllabification for ‘experience’.
(a) expe-ri-ence (b) ex-peri-ence (c) ex-pe-ri-ence (d) ex-pe-nence
Answer: (c) ex-pe-ri-ence
16. Choose the correct syllabification for ‘hysteria’.
(a) hyst-er-i-a (b) hys-teri-a (c) hys-ter-ia (d) hys-ter-i-a
Answer: (d) hys-tcr-i-a
17. Choose the correct syllabification for ‘jovial’.
(a) jo-vi-al (b) jo-vial (c)jovi-al (d) jo-v-i-al
Answer: (a) jo-vi-al
18. Choose the correct syllabification for ‘jostled’.
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2
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1. சுருக்குக(simplifications)
சூத்திரங்கள்
(a + b)2 = a2+ b2+ 2ab

(a - b)2 = a2+ b2 - 2ab
a2 – b2 = (a + b) (a - b)
(a + b)2 + (a - b)2 = 2(a2 + b2)
(a + b)2 - (a - b)2 = 4ab
(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca
a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2)
a3 – b3 = (a – b) (a2 + ab + b2)
am x an= am+n
am/an= am-n
(am)n= amn
(a x b)n= an x bn
(a/b)n= an/bn
𝑎 √𝑎
√ =
𝑏 √𝑏

√𝑥 = 𝑥1/2
3

√𝑥 = 𝑥1/3

1

1

𝑥 2 + 𝑥 2 = (𝑥 + 𝑥)2 − 2

𝑛

√𝑥 = 𝑥 1/𝑛

BODMAS (விதி)
B- Bracket of - அடைப்புகுறி
D- Division - வகுத்தல்
M- Multiply – பெருக்கல்
A- Addition – கூட்ைல்
S- subtraction – கழித்தல்

என்ற முடறயில் தான் கணக்டக தீர்க்க வவண்டும்

2
𝟏

1. x= 𝟔 − √𝟑𝟓 எனில் 𝒙𝟐 + 𝒙𝟐 =_________

TEACHER'S CARE ACADEMY

தீர்வு:

a. 142

b. 1692

c. 6 + √35

d. 72

𝑥 = 6 − √35
1

𝑥

=
=

1

6−√35

6+√35

62 −352

6+√35

× 6+√35

6+√35

=

𝑥+

36−35

= 6 + √35

1
= 6 − √35 + 6 + √35 = 12
𝑥

1
1 2
(𝑥 + 2 ) = (𝑥 + ) − 2
𝑥
2
2

= (12)2 − 2
= 144 − 2
= 142

விடை: 142

2. 𝒂 =

√𝟐+𝟏

√𝟐−𝟏

மற்றும் 𝒃 =

a. 30

√𝟐−𝟏
√𝟐+𝟏

எனில் 𝒂𝟐 + 𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 =___________
b. 45

c. 35

d. 38

(a + b) (a - b) = a2 – b2

தீர்வு:
𝑎+𝑏 =

√2+1
√2−1

=
=

+

√2−1

√2+1

2

(√2+1) +(√2−1)
2

(√2) −(1)2

2

2+1+2√2+2+1−2√2
6

= =6
1

2−1
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𝑎𝑏 = (

√2+1

)𝑋(

√2−1
2

(√2) −(1)2

=

2

(√2) −(1)2

√2−1

)

√2+1

=1

𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏 2 = (𝑎 + 𝑏)2 − 𝑎𝑏
= (6)2 − 1
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= 36 − 1
=35

விடை: 35

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟑. (𝟏 − ) (𝟏 − ) (𝟏 − ) … … . (𝟏 − ) = ________
𝟑
𝟒
𝟓
𝟐𝟓
a.

தீர்வு:

2

b.

25

c. 1

19

d.

25
1

1

1

25

1

325

1

(1 − ) (1 − ) (1 − ) … … . (1 −
3

விடை:

𝟑

4

5

2
3

=

2

𝟓

3

4

) = × × ..

25

𝒙
𝟑
𝟒. √𝟏 − 𝟏𝟎𝟎 = எனில் x=_______

a. 2

1

25

2

25

4

5

23
24

..

24
25

b. 4
1

d. (136)3

c. 16
தீர்வு:
√1 −

𝑥3

100

(√1 −
1−
1−

𝑥3

100

𝑥3

100
9

=

25

5

2

3 2

) =( )

=

=

3

9

5

(இருபுறமும் வர்க்கப்ெடுத்த)

25

𝑥3

100
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16
25

1600
25

𝑥3

= 100

= 𝑥3

TEACHER'S CARE ACADEMY

𝑥 3 = (4)3

𝑥 3 = 64 = 4 × 4 × 4

𝑥=4

விடை: 4

𝟓. √𝟏 +

𝐱

𝟗𝟔𝟏

=

a. 63

𝟑𝟐
𝟑𝟏

எனில் x=_______
b. 61

c. 65

d. 64

தீர்வு:
x

32

√1 + 961 = 31
(√1 +

1+
1+

விடை: 63

𝑥

961
𝑥

961
𝑥

961

2

x

32 2

(இருபுறமும் வர்க்கப்ெடுத்த)

) =( )
961

= (1 +
= 1+

=

1+62
961

31

1 2

)

31

1

961

+

2

31

×

31
31

𝑥 = 63

𝟔. √𝟖 + √𝟓𝟕 + √𝟑𝟖 + √𝟏𝟎𝟖 + √𝟏𝟔𝟗 =?
a. 4

b. 6

c. 8

d. 10
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தீர்வு:
√169 = 13

√108 + 13 = √121 = 11
√38 + 11 = √49 = 7
√57 + 7 = √64 = 8

TEACHER'S CARE ACADEMY

√8 + 8 = √16 = 4

விடை: 4

𝟕. 𝟗√𝒙 = √𝟏𝟒𝟕 × √𝟏𝟐 எனில் x-ன் மதிப்பு_____
a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

தீர்வு:
9√𝑥 = √147 + √12

= √49 × 3 + √4 × 3
7√3 + 2√3

9√𝑥 = 9√3
√𝑥 = √3
𝑥=3

விடை= 3

𝟐

𝟖. [(√𝟐 + √𝟑 − √𝟓) − 𝟐√𝟔 + 𝟐√𝟏𝟓 + 𝟐√𝟏𝟎]-ன் மதிப்பு
a. 0

b. 4

c. 10

d. 3

தீர்வு:
(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca
2

[(√2 + √3 − √5) − 2√6 + 2√15 + 2√10] = 2 + 3 + 5 + 2√6 − 2√15 −

2√10 − 2√6 + 2√15 + 2√10
விடை=10
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9. A=25. B=15, C=-10 எனில்
a. 30

𝐚𝟑 +𝒃𝟑 +𝒄𝟑 −𝟑𝒂𝒃𝒄

(𝒂−𝒃)𝟐 +(𝒃−𝒄)𝟐 +(𝒄−𝒂)𝟐

b. -15

c. -30

= _________

d. 15

TEACHER'S CARE ACADEMY

தீர்வு:
a3 +𝑏3 +𝑐 3 −3𝑎𝑏𝑐

(𝑎−𝑏)2 +(𝑏−𝑐)2 +(𝑐−𝑎)2

=

=
=

விடை= 15

(25)3 +(15)3 +(−10)3 −3×25×(−10)×15
(25−15)2 +(15−(−10))2 +(−10−25)2

15625+3375−1000+11250
100+625+1225

29250
1950

= 15

𝟏𝟎. 𝒙𝒂 . 𝒙𝒃 . 𝒙𝒄 = 𝟏 எனில் 𝒂𝟑 + 𝒃𝟑 + 𝒄𝟑 -ன் மதிப்பு காண்க
a. a+b+c

b. a

c. abc

d. 3abc

தீர்வு:
𝑥𝑎 . 𝑥𝑏 . 𝑥𝑐 = 1
𝑥 𝑎+𝑏+𝑐 = 𝑎0

(a0 = 1)

3𝑎𝑏𝑐=0

formula If (a+b+c)=0 𝑎3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 −

𝑎+𝑏+𝑐 =0

𝑎3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 − 3𝑎𝑏𝑐 = 0
𝑎3 + 𝑏 3 + 𝑐 3 = 3𝑎𝑏𝑐

விடை= 3abc

𝟏𝟏. 𝟐𝒙 = 𝟔𝟒 எனில் 𝟐𝒙−𝟏 -ன் மதிப்பு காண்க
a. 16

b. 32

c. வொதுமான தகவல் தரப்ெைவில்டை

d. இவற்றில் ஏதுமில்டை
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கணிதம்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை)
PART - 2

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

கணக்கு
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை)
PART - 2
வ. எண்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

1

மீ.பப.வ (6) மீ.சி.ம

1

2

முக்ககாணவியல்

24

3

புள்ளியியல் (statistics)

40

4

பதாடர்வாிரச

73

5

பதாடர்கள் (Series)

96

6

ஆயத்பதாரைவு வடிவியல்

113

7

கண பமாழி

139

8

வடிவியல்

156

9

சூத்திைங்கள்

209

1. மீ.பெ.வ (6) மீ.சி.ம
HCF (GCD) AND LCM
❖ இரு எண்களின் பெருக்கற்ெலன்
(𝑥 × 𝑦) = மீ.பெ.வ × மீ.சி.ம

❖ ெின்னங்களின் மீ.பெ.வ =
❖ ெின்னங்களின் மீ.சி.ம
1. 20, 25-ன் மீ.சி.ம காண்க

மீ.பெ.வ (ப ொகுதி)
மி.சி.ம.(ெகுதி)

மீ.சி.ம (ப ொகுதி)
மீ.பெ.வ (ெகுதி)

தீர்வு:
5 20, 25
5 4, 5
4 4, 1
1, 1
மீ.சி.ம = 5 × 5 × 4
LCM = 100

2. 20, 25-ன் மீ.பெ.வ காண்க
தீர்வு:
5 20

5 25

2 4

5 5

2 2

1

1
20 = 5 × 2 × 2
மீ.பெ.வ = 5
HFC = 5

25 = 5 × 5

2

3.

10 15 20
8

,

4

,

6

-ன் மி.சி.ம காண்க

தீர்வு:
ெின்னங்களின் மி.சி.ம =

TEACHER'S CARE ACADEMY

மீ.சி.ம

மீ.சி.ம (ப ொகுதி)
மீ.பெ.வ (ெகுதி)

5 10, 15, 20
2 2, 3, 4
2 1, 3, 2
3 1, 3, 1
1, 1, 1

மீ.பெ.வ

𝐿𝐶𝑀 = 5 × 2 × 2 × 3 = 60
8=2×2×2
4= 2×2
6= 2×3

ெின்னங்களின் மி.சீ.ம =

மீ.சி.ம (ப ொகுதி)
மீ.பெ.வ (ெகுதி)

𝐻𝐶𝐹 = 2

=

60
= 30
2

4. இரு எண்களின் பெருக்கற்ெலன் 384 மற்றும் அவ்விரு எண்களின் மீ.சி.ம 48 எனில்
மீ.பெ.வ காண்க.
தீர்வு:
இரு எண்களின் பெருக்கற்ெலன் = மீ.சி.ம × மீ.பெ.வ
384 = 48 × மீ.பெ.வ
384
48

= மீ.பெ.வ

8 = மீ.பெ.வ
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5. இரண்டு எண்களின் விகிதம் 5 : 9 மற்றும் அவவகளின் மீசிம 450 எனில் அவ்விரு
எண்களின் சிறிய எண் யாது
தீர்வு:

பகாடுக்கப்ெட்ட விகிதங்களின் பெருக்கல் ெலன் = 45x
பகாடுக்கப்ெட்ட மீ.சி.ம = 450
45x = 450
X = 450/45
X = 10
இரண்டு எண்களின் விகிதம் 5x : 9x
5 × 10 ∶ 9 × 10
50 ∶ 90

சிறிய எண் = 50

6. மி.சி.ம காண்க 8𝑥 4 𝑦 2 , 48𝑥 2 𝑦 4
தீர்வு:

8𝑥 4 𝑦 2 = 2 × 2 × 2 × 𝑥 × 𝑥 × 𝑥 × 𝑥 × 𝑦 × 𝑦

48𝑥 2 𝑦 4 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 𝑥 × 𝑥 × 𝑦 × 𝑦 × 𝑦 × 𝑦

(G.C.D- உடன் மீதமுள்ள அனத்து உறுபுகவளயும் பெருக்கவும்)

𝐿𝐶𝑀 = 2 × 2 × 2 × 𝑥 × 𝑥 × 𝑦 × 𝑦 × 2 × 3 × 𝑥 × 𝑥 − 𝑦 × 𝑦 × 𝑦
= 48𝑥 4 𝑦 4

7. மீ.பெ.வ, மீ.சி.ம காண்க.
5𝑥 − 10, 5𝑥 2 − 20

தீர்வு:

5𝑥 − 10 = 5(𝑥 − 2)

5𝑥 2 − 20 = 5(𝑥 2 − 4) = 5(𝑥 2 − 22 )

மீ.பெ.வ = 5(𝑥 − 2)

2

= 5(𝑥 − 2)(𝑥 + 2)

5𝑥 − 10 = 5(𝑥 − 2)

5𝑥 − 20 = 5(𝑥 − 2)(𝑥 + 2)

மீ.சி.ம 5 × (𝑥 − 2) × (𝑥 + 2)
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இரண்டு எண்களின் 5 × மற்றும் 9× என்க = (5×9)x = 45x

4

8. மீ.பெ.வ, மீ.சி.ம காண்க.

TEACHER'S CARE ACADEMY

தீர்வு:

(𝑥 4 − 1), 𝑥 2 − 2𝑥 + 1
𝑥 4 − 1 = (𝑥 2 )2 − (1)2 = (𝑥 2 + 1)(𝑥 2 − 1)
= (𝑥 2 + 1)(𝑥 2 − 12 )

𝑥 4 − 1 = (𝑥 2 + 1)(𝑥 + 1)(𝑥 − 1)
மீ.பெ.வ = (𝑥 − 1)

𝑥 2 − 2𝑥 + 1 = (𝑥 − 1)(𝑥 − 1)

மீ.சி.ம = (𝑥 − 1)(𝑥 − 1)(𝑥 + 1)(𝑥 2 + 1)

= (𝑥 − 1)2 (𝑥 + 1)(𝑥 2 + 1)

9. மீ.பெ.வ

தீர்வு:

𝑥 3 − 27, (𝑥 − 3)2 , (𝑥 2 − 9)

𝑥 3 − 27 = 𝑥 3 − (3)3 = (𝑥 − 3)(𝑥 2 + 3𝑥 + 9)
𝑏)(𝑎 − 𝑏)

𝑎3 − 𝑏 3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏 2 )

(𝑥 − 3)2 = (𝑥 − 3)(𝑥 + 3)

𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 +

𝑥 2 − 9 = (𝑥 2 − 32 ) = (𝑥 − 3)(𝑥 + 3)
மீ.பெ.வ = (𝑥 − 3)

10. இரு எண்களின் மீ.சி.ம=36, மீ.பெ.வ =6 எனில் அவ்விரு எண்களின் பெருக்கற்ெலன்
காண்க.
தீர்வு:
எண்களின் பெருக்கற்ெலன் = மீ.சி.ம × மீ.பெ.வ
= 36 × 6
= 216
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11. , , இவற்வற ஏறுவாிவசயில் எழுதுக?
3 5 4

தீர்வு:

2 20 40
×
=
3 20 60
2 12 24
×
=
5 12 60
3 15 45
×
=
4 15 60

24 40 45

ஏறுவாிவசயில் 60 ,

2 3

,

60 60

2 2 3
, ,
5 3 4

1

12. , மற்றும் −ன் மீ.சி.ம காண்க
5
தீர்வு:

5

2

ப ொகுதிகளின் மீ.சி.ம
ெகுதிகளின் மீ.பெ.வ

ெின்னங்களின் மீ.சி.ம =
=

6
1

(2,3,1 LCM = 6)

=6
13. இரு எண்களின் பெருக்கற்ெலன் 800 மற்றும் அவ்விரு எண்களின் மீ.பெ.வ 4 எனில்
மீ.சி.ம _____
தீர்வு:
இரு எண்காளின் பெருக்கற்ெலன் = மீ.சி.ம × மீ.பெ.வ
800 = மீ.சி.ம × 4
800
4

= மீ.சி.ம

200 = மீ.சி.ம
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LCM of 3, 5, 4 =60

6
4

14. ,

8

,

2

5 35 15

தீர்வு:

மற்றும்

6

25

−ன் மீ.பெ.வ காண்க

TEACHER'S CARE ACADEMY

ெின்னங்களின் மீ.பெ.வ =

ப ொகுதிகளின் மீ.பெ.வ
ெகுதிகளின் மீ.சி.ம

=

𝐺. 𝐶. 𝐷(4,8,2,6)
𝐿𝐶𝑀(5,35,15,25)
4= 2×2

8=2×2×2
2= 2×1

5 5, 35, 15, 25

6= 2×3

7 1, 7, 3, 5
3 1, 1, 3, 5
5 1, 1, 1, 5
1, 1, 1, 1
=

2
525

15. இரு எண்களின் மீ.சி.ம 100 மற்றும் அவவகளின் மீ.பெ.வ 10 ஆகும். இரு எண்களில்
ஒரு எண் 50 எனில் மற்பறாரு எண்?
தீர்வு:
மீ.சி.ம × மீ.பெ.வ = இரு எண்களின் பெருக்கற்ெலன்
100 × 10 = 𝑥 × 𝑦
1000 = 50 × 𝑦
1000
=𝑦
50

மற்பறாரு எண்=20
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16. இரண்டு எண்களின் கூடுதல் 24 மற்றும் அவவகளின் மீ.பெ.வ மற்றும் மீ.சி.ம
ஆகியவவ முவறயய 3 மற்றும் 72 எனில் அவ்விரு எண்களின் தவல கீழிகளின் கூடுதல்
______

இரண்டு எண்கள் -x, y என்க

𝑥 × 𝑦 = மீ.சி.ம × மீ.பெ.வ

(𝐼)

𝑥 + 𝑦 = 24
= 72 × 3

𝑥𝑦 = 216

(𝐼) ÷ (𝐼𝐼)

(𝐼𝐼)

24
𝑥+𝑦
=
216
𝑥𝑦

𝑥
𝑦
24
+
=
𝑥𝑦 𝑥𝑦 216
1 1 1
+ =
𝑥 𝑦 9
1 1 1
+ =
𝑦 𝑥 9

17. மூன்று எண்கள் 3 : 5 : 7 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன. அவவகளின் மீ.பெ.வ 15
எனில், அந்த எண்கள்______
தீர்வு:
அந்த எண்கள் 3𝑥, 5𝑥, 7𝑥 என்க
மீ.பெ.வ = 15

அந்த எண்கள் = 3(15), 5(15), 7(15)

45, 75, 105
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தீர்வு:

TEACHER’S CARE ACADEMY
KANCHIPURAM

இயற்பியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை)

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TNTET - 2022-23

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

இயற்பியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை)

வ.எண்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்
எண்

1

அளவீட்டியல்

1

2

விரையும் அழுத்தமும் இயக்கமும்

24

3

ஒளியியல்

50

4

ஒலியியல்

83

5

வவப்பம் மற்றும் வவப்பநிரை

107

6

மின்னியல்

134

7

காந்தவியல்

176

8

அண்டமும் விண்வவளி அறிவியலும்

202

1. அளவீட்டியல்
அறிமுகம்
❖ இயற்பியல் என்பது இயற்கக மற்றும் இயற்கக நிகழ்வுகள் குறித்துப் படிப்பதாகும்.
❖ அகைத்து அறிவியல் பாடங்களுக்கும், இயற்பியலே அடித்தளமாக உள்ளது எைக்
கருதப்படுகிறது.
❖ இயற்பியல் லகாட்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் பல்லவறு இயற்பியல் அளவுகள்
அளந்தறியப்பட லவண்டியகவகளாக உள்ளை.
❖ அகைத்து

அறிவியல்

ஆய்வுகளும்

அளவீட்டியகே

அடிப்பகடயாகக்

ககாண்டகவ.
❖ ஓர்

அளவீட்கடச்

சிறப்பாக

லமற்ககாள்ள

நமக்கு

மூன்று

காரணிகள்

லதகவப்படுகின்றை. அகவ
1. ஒரு கருவி
2. திட்ட அளவு
3. ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட அேகு

1.1. அேகீட்டு முகறகள்
✓ அேகு என்பது கதாியாத அளவு ஒன்றுடன் ஒப்பிடக்கூடிய படித்தரமாை
அளவு ஆகும்.

அேகீட்டு முகறகள்
1. FPS முகற: நீளம் – அடி (Foot) ; நிகற – பவுண்ட் (Pound); காேம் – விைாடி
(Second).
2. CGS முகற: நீளம் – கசன்டி மீட்டர் (Centimeter); நிகற – கிராம் (Gram); காேம் –
விைாடி (Second)
3. MKS முகற: நீளம் – மீட்டர் (metre); நிகற கிலோகிராம் (Kilogram); காேம் –
விைாடி (Second)

1.2. SI அேகு முகற
❖ 1960 ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டில் பாாிஸ் நகாில் நகடகபற்ற எகடகள் மற்றும்
அளவீடுகள் குறித்த 11 ஆவது கபாது மாநாட்டில், அறிவியல் அறிஞர்களும்,
இயற்பியல் அளவுகளுக்காை கபாதுவாை அளவீட்டின் லதகவகய உணர்ந்து
அதற்காை அங்கீகாரத்கத வழங்கிைார்.
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❖ அந்த அேகீட்டு முகறயாைது, பன்ைாட்டு அேகு முகற அல்ேது SI அேகு முகற
என்றகழக்கப்படுகிறது.
❖ இது Systems International என்ற பிகரஞ்சு கசால்லிருந்து உருவாக்கப்பட்டது.
❖ இயற்பியல் அளவுகள் இரண்டு வககப்படும்.

TEACHER'S CARE ACADEMY

1. அடிப்பகட அளவுகள்
2. வழி அளவுகள்

1.2.1 1. அடிப்பகட அளவுகள்
❖ லவறு எந்த இயற்பியல் அளவுகளாலும் குறிப்பிட இயோத இயற்பியல் அளவுகள்
அடிப்பகட அளவுகள் எைப்படும்.
❖ SI

அேகு முகறயில் ஏழு அடிப்பகட அளவுகள் உள்ளை.

(i) நீளம்

(ii) நிகற

(iii) லநரம்

(iv) கவப்பநிகே

(v) மின்லைாட்டம்

(vi) கபாருளின் அளவு

(vii) ஒளிச்கசறிவு

1.2.2 . வழி அளவுகள்
❖ அடிப்பகட

அளவுககளப்

கபருக்கிலயா

அல்ேது

வகுத்லதா

கபறப்படும்

அளவுகள் வழி அளவுகள் எைப்படும்.
✓ (எ.கா) பரப்பு, கை அளவு, லவகம், மின்னூட்டம், அடர்த்தி

1.3. SI முகறயில் அடிப்பகட அேகுகள்
1.3.1 நீளம்
❖ இருப்புள்ளிகளுக்கு இகடப்பட்ட கதாகேவு நீளம் எை வகரயறுக்கப்படுகிறது.
❖ நீளத்தின் SI அேகு மீட்டர் ஆகும்.
❖ ஒளியாைது 1/29, 97, 2, 458 விநாடியில் கவற்றிடத்தில் கடக்கும் தூரலம ஒரு மீட்டர்
எைப்படும்.
❖ மிகப்கபாிய

தூரங்ககள

அளவிட

நாம்

கீழ்க்கண்ட

அேகுககளப்

பயன்படுத்துகிலறாம்.
✓ ஒளி ஆண்டு
✓ வாைியல் அேகு
✓ விண்ணியல் ஆரம்
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1.3.2 . ஒளி ஆண்டு
❖ ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியாைது கவற்றிடத்தில் ஓராண்டு காேம் பயணம் கசய்யும்
கதாகேவு ஆகும்.

1.3.3. வாைியல் அேகு (AU)
❖ வாைியல்

அேகு

என்பது

புவி

கமயத்திற்கும்

சூாியைின்

கமயத்திற்கும்

இகடலயயாை சராசாித் கதாகேவு ஆகும்.
❖ ஒரு வாைியல் அேகு (1 AU) = 1. 496 x 1011 மீ
❖ கநப்டியூன் சூாியைிலிருந்து 30 வாைியல் அேகு கதாகேவில் உள்ளது.

1.3.4 . விண்ணியல் ஆரம் (parsec):
❖ விண்ணியல் ஆரம் என்பது சூாிய குடும்பத்திற்கு கவளிலய உள்ள வாைியல்
கபாருட்களின் தூரத்கத அளவிடப் பயன்படுகிறது.
❖ ஒரு விண்ணியல் ஆரம் = 3.26 ஒளி ஆண்டு
சிறிய அேகுகள்

மதிப்பு (மீட்டாில்)

1. ஃ கபர்மி (f)

10−15 மீ

( )

2. ஆங்ஸ்ட்ரம் Ao

10−10 மீ

3. லநலைாமீட்டர் (n m)

10−9 மீ

4. கமக்ரான் (கமக்லராமீட்டர்) (  m )

10−6 மீ

5. மில்லி மீட்டர் (m m)

10 −3 மீ

6. கசன்டி மீட்டர் (c m)

10−2 மீ

கபாிய அேகுகள்

மதிப்பு (மீட்டாில்)

1. கிலோமீட்டர் (k m)

103 மீ

2. வாைியல் அேகு (AU)

1.496 1011 மீ

3. ஒளி ஆண்டு

9.46 1015 மீ

4. விண்ணியல் ஆரம்

3.08 1016 மீ
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❖ ஒரு ஒளி ஆண்டு 9.46 1015 மீ
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❖ மூேக்கூறில் உள்ள இரு அணுக்களுக்கு இகடலயயாை கதாகேவு, உட்கருவின்
அளவு, ஒளியின் அகேநீளம் லபான்றவற்கற அளவிடப் பத்தின் துகணப்
பன்மடங்குகள் பயன்படுகின்றை.
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1.4. நிகற
❖ நிகற என்பது ஒரு கபாருளில் உள்ள பருப்கபாருட்களின் அளவாகும்.
❖ நிகறயின் SI அேகு கிலோகிராம் (kg).
❖ ஒரு கிலோகிராம் என்பது பிரான்ஸ் நாட்டில் கசவ்ரஸ் எனும் இடத்திலுள்ள எகட
மற்றும்

அளவீடுகளுக்காை

பிளாட்டிைம்

இாிடியம்

பன்ைாட்டு

அகமப்பில்

உலோகக்கேகவயால்

கவக்கப்பட்டுள்ள

கசய்யப்பட்ட

முன்

மாதிாி

உருகளயின் எகட ஆகும்.
❖ நிகறயினுகடய பத்தின் துகணப் பன்மடங்குகள் கிராம் மற்றும் மில்லிகிராம்
ஆகும்.
❖ 1 குவிண்டால் = 100 கி.கி
❖ 1 கமட்ாிக் டன் = 1000 கி.கி = 10 குவிண்டால்
❖ 1 சூாிய நிகற = 2 1030 கி.கி
❖ மிகப்கபாிய அளவிைால் ஆை எகடகய டன் அல்ேது கமட்ாிக் டன் அேகில்
கசால்ேோம்.
❖ 1000 மில்லிகிராம்

=

1 கிராம்

❖ 1000 கிராம்

=

1 கிலோகிராம்

❖ 1000 கிலோகிராம்

=

1 டன்

1.4.1. கபாதுத்தராசு
❖ கபாருளின் நிகறகய அளவிட நாம் கபாதுத் தராசிகைப் பயன்படுத்துகிலறாம்.
❖ அது படித்தர நிகற என்றும் அகழக்கப்படுகிறது.

1.4.2. மின்ைனு தராசு
❖ துல்லியமாை எகடகயக் காண, மின்ைனு தராசு என்ற கருவி பயன்படுகிறது.
❖ மின்ைனு

தராகசப்

பயன்படுத்தி

லவதிப்

கபாருட்களின்

எகடகய

மிகத்

துல்லியமாக அளவிடுகின்றைர்.
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❖ லமலும், மின்ைனு தராசிகைக் ககாண்டு உணவு மளிகக மற்றும் ஆபரணப்
கபாருட்களின் எகடககளயும் கணக்கிடோம்.

1.4.3. அணு நிகற அேகு
❖ புலராட்டாை, நியூட்ரான் மற்றும் எேக்ட்ரான் லபான்ற துகள்களின் நிகறகய
❖ அணுநிகற அேகு (1 amu) = C12 அணுவில் நிகறயில் 1/2 மடங்கு நிகற ஆகும்.

1.4.4. நிகறகய அளவிடுதல்
❖ அன்றாட வாழ்வில் நாம் நிகற என்ற வார்த்கதக்குப் பதிோக எகட என்ற
வார்த்கதகயலய பயன்படுத்துகிலறாம்.
❖ நிகறகய அளவீடு கசய்யத் லதகவயாை கருவிகள்
(i) இருதட்டுத் தராசு
✓ 5 கி.கி வகர நிகறகயத் துல்லியமாக அளவிடப் பயன்படும் கருவி இருதட்டு
தராசு ஆகும்.
(ii) இயற்பியல் தராசு
✓ இயற்பியல் தராகச பயன்படுத்தி மில்லி கிராம் அளவில் துல்லியாமாக அளவிட
முடியும்.
✓ இதில் பயன்படுத்தப்படும் படித்தர நிகறகள் 10 மி.கி. 20 மி.கி, 50 மி.கி, 100 மி.கி,
200 மி.கி, 500 மி.கி, 1 கி, 200 கி.
(iii) எண்ணியல் தராசு
✓ கபாருளின் நிகறகய மில்லிகிராம் அளவிற்கு மிகத் துல்லியமாக அளவிடுவதற்கு
இக்கருவி பயன்படுகிறது.

(iv) சுருள் வில் தராசு
✓ சுருள் வில் தராசு கபாருளின் எகடகயக் கணக்கிடப் பயன்படுகிறது.
✓ சுருள் வில்லில் ககாடுக்கப்படும் விகசயாைது நிகேயாை புள்ளியிலிருந்து
சுருள்வில் விாிவகடயும் கதாகேவிற்கு லநர் தகவில் அகமயும் என்ற ஹீக்ஸ்
விதிப்படி இயங்குகிறது.

1.4.5. நிகற – எகட லவறுபாடு
❖ நிகற (m) என்பது ஒரு கபாருளில் உள்ள பருப்கபாருள்களின் அளவாகும்.
❖ எகட (w) என்பது ஒரு கபாருளின் மீது கசயல்படும் புவியீர்ப்பு விகசகய
சமன்கசய்வதற்காக அந்த கபாருளின் பரப்பிைால் கசலுத்தப்படும் எதிர் விகச
ஆகும்.
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அணுநிகற அேகால் அளவிடோம்.
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❖ கபாருளின் மீது கசயல்படும் புவியீர்ப்பு விகச (mg) என்று வழங்கப்படுகிறது.
❖ இதில் m என்பது ஒரு கபாருளின் நிகற
❖ g என்பது ஒரு புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஆகும்.
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❖ ஒரு மைிதைின் நிகற = 50 கி.கி எைில்
❖ எகட (w) = 50 x 9.8 = 490 நியூட்டன்
❖ நிேவில் ஈர்ப்பு விகசயாைது புவிஈர்ப்பு விகசயின் 1/6 மடங்காக இருக்கும்.
❖ நிேவில் கபாருளின் எகடயும் குகறவாக இருக்கும்.
❖ நிேவில் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் 1.63 மீ/வி2 ஆகும்.

1.5. காேம்
❖ நாம் அன்றாட வாழ்வின் பகல், இரவு மாறுவகதயும் மற்றும் பருவங்கள்
மாறுவகதயும் காண்கிலறாம்.

1.5.1. கடிகாரங்கள்
❖ காே இகடகவளிகய அளவிடுவதற்கு கடிகாரங்கள் பயன்படுகின்றை.

1.5.2. காட்சியின் அடிப்பகடயில் கடிகாரத்தின் வகககள்
1. ஒப்புகமவககக் கடிகாரங்கள்
2. எண்ணிேக்க வகக கடிகாரங்கள்

ஒப்புகமவககக் கடிகாரங்கள் (Analog clocks)
❖ இகவ பாரம்பாியமாை கடிகாரங்ககள ஒத்திருக்கின்றை.
❖ இது மூன்று குறிமுள்கள் மூேமாக லநரத்கதக் காட்டுகின்றை.
1. மணி முள்
2. நிமிட முள்
3. விைாடி முள்

எண்ணிேக்க வககக் கடிகாரங்கள் (Digital Clocks)
❖ இகவ லநரத்கத லநரடியாகக் காட்டுகின்றை.
❖ இகவ லநரத்கத எண்களாகலவா அல்ேது குறியீடுகளாகலவா காட்டுகின்றை.
❖ இகவ

12

மணி

லநரம்

(அ)

24

மணி

லநரத்கதக்

காட்டும்

வககயில்

வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது.
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❖ எண்ணிேக்க வககக் கடிகாரங்கள், கபாதுவாக மின்ைியல் கடிகாரங்கள் எை
அகழக்கப்படுகின்றை.

1.5.3. கசயல்படும் முகறயின் அடிப்கடயில் கடிகாரத்தின் வகககள் (Based on

குவாரட்ஸ் கடிகாரங்கள்
❖ இகவ “குவார்ட்ஸ்” எைப்படும் படிகத்திைால் கட்டுப்படுத்தப்படும் “மின்ைனு
அகேவுகள்” (Electronic oscillations) மூேம் இயங்குகின்றை.
❖ இப்படிக அதிர்வுகளின் அதிர்கவண்ணாைது மிகத் துல்லியமாைது.
❖ எைலவ குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் இயந்திரவியல் கடிகாரங்ககள விட மிகவும்
துல்லியமாைகவ.
❖ இக்கடிகாரங்களின் துல்லியத் தன்கமயாைது, 109 விைாடிக்கு ஒரு விைாடி என்ற
அளவில் இருக்கும்

அணுக்கடிகாரங்கள்
❖ இக்கடிகாரங்கள் அணுவினுள் ஏற்படும் அதிர்வுககள அடிப்பகடயாகக் ககாண்டு
கசயல்படுகின்றை.
❖ இகவ

1013 விைாடிக்கு

ஒரு

விைாடி

என்ற

அளவில்

துல்லியத்தன்கம

ககாண்டகவ.
❖ இகவ பூமியில் இருப்பிடத்கத காட்டும் அகமப்பு (GPS), பூமியில் வழிகாட்டும்
கசயற்ககக் லகாள் அகமப்பு (GLONASS) மற்றும் பன்ைாட்டு லநரப்பங்கீட்டு
அகமப்பு ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1.6. கவப்பநிகே
❖ கவப்பநிகே என்பது கவப்பத்தின் அளகவக் குறிக்கிறது.
❖ கவப்பநிகேயின் SI அேகு ககல்வின் (k) ஆகும்.
❖ ககல்வின் என்பது நீாின் முப்புள்ளியில் (triple point of water) - நிகறவுற்ற நீராவி,
தூயநீர் மற்றும் உருகும் பைிக்கட்டி ஆகியகவ சமநிகேயில் இருக்கும்.
❖ கவப்ப இயக்கவியலின் கவப்பநிகேயில் 1/273.16 பின்ை மதிப்பு ஆகும்.
❖ 0 K கவப்பநிகே என்பது கபாதுவாக தைிச்சுழி கவப்பநிகே எைப்படும்.
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1.6.1. கவப்பநிகே அேகு மாற்ற அட்டவகண
ஃ

ஃபாரன்ஹீட்

கசல்சியஸ்

ககல்வின்

ஃபாரன்ஹீட்(F)

F

( F − 32)  5 / 9

(F - 32) x 5/9 + 273

கசல்சியஸ் ( C )

(C  9 5) + 32

C

C + 273

K. 273

K

ககல்வின்

( K − 273)  9

(K )

5 + 32

❖ பைிக்கட்டியின் உருகுநிகேயாை 0o C கீழ்நிகேப்புள்ளியாகும் (LFP).
❖ நீாின் ககாதிநிகேயாை 100o C

லமல்நிகேப்புள்ளியாகவும் (UFP) எடுத்துக்

ககாள்ளப்படுகின்றை.

1.6.2. கவப்பநிகேகய கவவ்லவறு அேகுகளில் மாற்றுதல்
❖ கவப்பநிகேகய

கசல்சியஸ்,

ககல்வின்

மற்றும்

ஃபாரன்ஹீட்

அளவுகளில்

மாற்றுவதற்காை கபாதுவாை வாய்ப்பாடு,

C − 0 F − 32 K − 273
=
=
100
180
100

கவப்பநிகே

லமல்

கீழ்

கவப்பநிகே மாைியில்
உள்ள பிாிவுகளின்

நிகேப்புள்ளி நிகேப்புள்ளி

எண்ணிக்கக
கசல்சியஸ்

0o C

100° C

100

ஃபாரன்ஹீட்

32o F

212° F

180

ககல்வின்

273 K

373 K

100

❖ மருத்துவர்கள் கவப்பநிகே மாணிகய ஃபாரன்ஹீட்டாகவும், அறிவியாோளர்கள்
ககல்வின் அேகாலும், கபாதுவாை கவப்பநிகேமாைி கசல்சியஸ் அேகாலும்
அளவிடோம்.

1.7. மின்லைாட்டம்
❖ ஒரு குறிப்பிட்ட திகசயில் மின்னூட்டங்கள் (Charges) பாய்வகத மின்லைாட்டம்
என்கிலறாம்.
மின்லைாட்டம் =

I=
❖ மின்லைாட்டத்தின்

SI

அேகு

மின்னூட்டத்தின் அலகு

காலம்

Q
R

“ஆம்பியர்”

இது

“A”

என்ற

எழுத்தால்

குறிக்கப்படுகிறது.
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1. பருப்பபாருள்கள்
அறிமுகம்
❖ இந்த அண்டத்தின் அரைத்தும் பேளிப்பாடுகளும் நிகழ்வுகளும், உயிாிப்பாிைாை

TEACHER'S CARE ACADEMY

ைாற்றமும் பருப்பபாருள் ைற்றும் ஆற்றலால் ஏற்படுகின்றை.
❖ பருப்பபாருள்கள் யாவும் பேறும் கண்களால் பார்க்க இயலாது நுண் துகளால்
ஆைரே.
❖ பருப்பபாருள்கள் என்பது எரட உள்ளதும் இடத்ரதக் அரடத்துக் பகாள்ேதும்
ஆகும்.
❖ நிரறயுள்ள ைற்றும் இடத்ரதக் அரடத்துக் பகாள்ேது பருப்பபாருள் ஆகும்.
❖ பருப்பபாருள்கள் மூன்று நிரலகளில் காைப்படுகிறது. திண்ைம், நீர்ைம், ைற்றும்
ோயு.
❖ அணுக்கள் பருப்பபாருளின் ைிகச்சிறிய துகள்.
❖ இந்தியாேில்

காைடா

என்ற

தத்துேவைரதயும்

கிவைக்க

தத்துேவைரத

படைாக்ைட்டிஸ்கம் பருப்பபாருள் பற்றிய கருத்துகரள கூறியுள்ளைார்.
❖ தங்கம் ைிகச்சிறிய தங்கத் துகள்களால் ஆைரே.
❖ நீர் என்பது ைிகச்சிறிய நீர் துகளால் ஆைரே.
❖ பருப்பபாருளின் ைிகச்சிறிய துகள்கவள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் எை
அரைக்கப்படுகிறது.
❖ பருப்பபாருள்கள் இயற்பியல் ைற்றும் வேதியியல் பண்புகளின் அடிப்பரடயில்
ேரகப்படுத்தப்படுகின்றை.
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1.1 பருப்பபொருளின் சிறப்புப் பண்புகள்
❖ பருப்பபொருளின் துகள்களுக்கு இடையே அதிக இடைபெளி உள்ளது.
❖ பெவ்யெறு பருப்பபொருளுக்கு பெவ்யெறொக இருக்கும்.
❖ நீொின் துகள்களுக்கு இடைேில் இடைபெளி உள்ளது.

பருப்பபொருள்கள் எெற்றொல் ஆனடெ?
❖ பருப்பபொருள்கள் எந்த நிடைேில் இருந்தொலும் அடெ அணுக்கள் மூைக்கூறுகள்
அல்ைது அேனிகள் எனும் சிறிே துகள்களொல் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.
❖ மூைக்கூறுகள் ஒயே ெடகேொன அணுக்கள் இடைந்யதொ அல்ைது பெவ்யெறு
ெடகேொன அணுக்கள் இடைந்யதொ உருெொகின்றன.
❖ அணுக்கயள பருப்பபொருள்களின் கட்ைடைப்பு அைகொகும்.

1.2 திண்ை, திேெ ைற்றும் ெொயுக்களின் நிடற, ெடிெம் ைற்றும் பருைன்
திண்ைங்கள்
❖ திண்ைத்திற்கு என பகொள்கைன் யதடெேில்டை அது எங்கிருந்தொலும் நிடைேொனது.
❖ திண்ைத்திற் ெடிெம் கிடைேொது.
❖ எ.கொ ைேம், கல், ைைல், இரும்பு

திேெங்கள்
❖ திேெத்திற்கும் அணுக்களுக்கும் இடையே இடைபெளி இருப்பதொல் பபொருட்கள்
உள்ள பசல்ை அனுைதிக்கின்றன.
❖ திேெங்கள் புெிஈர்ப்பு ெிடசேினொல் அதிகம் ஈேக்கப்படுகிறது.
❖ இதன் மூைக்கூறுகள் எப்யபொதும் இேங்கும் (எ.கொ) நீர், பொல், பழச்சொறு.

ெொயுக்கள்
❖ ெொயு அணுக்கள் நீண்ை தூேத்திற்கு பேவுகிறது.
❖ புெிஈர்ப்பு ெிடளெொல் பொதிக்கப்படுெதில்டை.
❖ ெொயுக்கள் ஒரு இைத்தில் நிற்கைொல் பேவும். (எ.கொ)

ெிேவுதல்
❖ ெொயுக்கள் ைற்றும் திேெங்களில் துகள்கள் நகருெதொல் ைைம் பேவுகிறது.
❖ திேெ துகள்கடள ெிை ெொயு துகள்கள் எளிதில் நகர்ெதொல், இதடன ெிேவுதல்
என்கின்யறொம்.
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❖ பருப்பபொருளின் துகள்களுக்கு இடையே ஈர்ப்பு ெிடச உள்ளது. இவ்ெிடச
துகள்கடள பிடைக்கிறது.
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ெொயுக்கள் நீர்ைைொதல்
❖ ெொயுக்கள் நீர்ைைொக ைொற்றபடுெதற்கு ெொயுக்கள் நீர்ைைொதல் என்று பபேர்.

1.3 தனிைம் ைற்றும் யசர்ைம்
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❖ ஒரு தனிைம் என்பது சிறிே துகள்களொைொன அணுக்களொல் ஆனது.
❖ ஒரு மூைக்கூறு என்பது இேண்டு அல்ைது அதற்கு யைற்பட்ை அணுக்களின்
யசர்க்டகேொகும்.
❖ ஒரு யசர்ைம் என்பது இேண்டு அல்ைது அதற்கு யைற்பட்ை தனிைங்கள் இடையும்
யெதிேிேல் யசர்க்டகேொகும்.

கைடெ
❖ ஒரு கைடெ என்பது ஒன்றுக்கு யைற்பட்ை ஒயே தன்டைேொை துகள்கடளக்
பகொண்ை தூய்டைேற்ற பபொருளொகும்.
❖ கைடெேின் பகுதிப் பபொருட்கள் எந்த ெிகிதத்திலும் கைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

பிொித்பதடுத்தல்
❖ ஒரு கைடெேில் இருந்து அெற்றின் பை பகுதி பபொருட்கடளத் தனித்தனியே பிொித்து
எடுக்கும் முடறக்கு பிொித்பதடுத்தல் என்று பபேர்.

சலித்தல்
❖ பெவ்யெறு அளவுடைே திைப்பபொருட்கடள பிொித்பதடுக்கும் முடறக்கு சலித்தல்
என்று பபேர்.

கடைதல்
❖ ைிகச் சிறிே அளெிைொன கடேேொத திைப் பபொருட்கடள திேெத்தில் இருந்து
பிொித்பதடுத்தல் கடைதல் என்று பபேர்.

கொந்தப் பிொிப்பு முடற
❖ கொந்தத்திடன பேன்படுத்தி திைப் பபொருள்கடள பிொிக்கும் முடறக்கு கொந்த பிொிப்பு
முடற என்று பபேர்.

படிேடெத்தல்
❖ ஒரு கைடெேில் கனைொன பபொருட்கள் இருப்பின் அெற்றின் சிறிது யநேம்
அடசேொைல் டெக்கும் பபொழுது எடை அதிகைொன பபொருட்கள் ெண்ைைொகத் தங்கி,
யைைடுக்கில் பதளிந்த நீர்ைம் கிடைக்கும். இம்முடற படிேடெத்தல் ஆகும்.
ெடிகட்டுதல்
❖ ஒரு கைடெேில் உள்ள களிைண் ைைல் யபொன்ற கடேேொத பபொருள்கடள
ெடிதொடளப் பேன்படுத்தி பிொித்பதடுக்கும் முடறக்கு ெடிகட்டுதல் என்று பபேர்.
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ெடிநீர் ைற்றும் ெண்ைல்
❖ ெடிகட்டிடேக் கைந்து கீயழ இறங்கும் திேெத்திற்கு ெடிநீர் என்றும், ெடிதொளில்
தங்கும் கடேேொத பகுதிக்கு ெண்ைல் என்று பபேர்.

கைப்பைம்
கைந்து

ஒரு

முதன்டைப்

1.4 பிபேௌனிேின் நகர்வு
❖ நீொில் உள்ள ைிகச்சிறிே துகள்கள் எல்ைொ யநேங்களிலும், ஒழுங்கற்ற முடறேில்
நகர்ந்து ைகேந்ததுகடள அடனத்து பக்கங்களிலிருந்து தொக்கி அடெகடளயும்
நகேச்பசய்கின்றன.
❖ பிபேௌனிேன் இேக்கம் இேொபர்ட் பிபேௌன் என்ற தொெேெிேல் ெல்லுனேொல்
பபேொிைப்பட்ைது.
❖ 1905 ல் இேற்பிேல் ெல்லுநர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ைகேந்த துகள்களொனது
தனிேொன நீர்துகள்கள் என்படத ெிளக்கினொர்.
உருகுதல்
❖ ஒரு பபொருள் குறிப்பிட்ை பெப்பநிடைேில் உருகுெது உருகுநிடை எனப்படும்.
❖ ஆக்ஸிஜனின் உருகுநிடை - 1830 c
❖ யசொடிேத்தின் உருகுநிடை - 8900 c
❖ இரும்பின் உருகுநிடை – 29000 c
❖ டெேத்தின் உருகுநிடை – 48320 c
உள்ளுடற பெப்பம் (உருகுதல்)
❖ திண்ைத் துகள்கள் நிடைேொக அடைந்துள்ளதொல் திண்ைத் துகள்களுக்கிடையே
உள்ள
ஈர்ப்பு
ெிடசடேக்
கைப்பதற்கு
பைொத்த
பெப்ப
ஆற்றலும்
பேன்படுத்தப்படுகிறது.
❖ பெப்பநிடை உேைாைல் உள்ளது.
❖ ைடறக்கப்பட்ை ஆற்றல் உருகுதலின் உள்ளுடற பெப்பம் எனப்படுகிறது.

பகொதித்தல்
❖ ஒரு பபொருள் அதன் பகொதிநிடைேில் திேெ நிடைேிலிருந்து ெொயு நிடைக்கு ைொறும்
பசேலுக்கு பகொதித்தல் என்று பபேர்.
❖ ஆக்ஸிஜைின் பகொதிநிடை
❖ யசொடிேத்தின் பகொதிநிடை
❖ இரும்பின் பகொதிநிடை
❖ டெேத்தின் பகொதிநிடை
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❖ ஒத்த ெடிெமுடைே தேம் குடறந்த பபொருடள
பபொருளிடனத் தூய்டைேற்றதொக ைொற்றுெது.

6

ெடேயகொடு
❖ ஒரு பபொருளின் பெப்பநிடைக்கு அப்பபொருள் உறிஞ்சிே ஆற்றலுக்கும் இடையே
ெடேேப்படும் ெடேயகொடு பெப்ப ெடேயகொடு எனப்படும்.
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❖ ஒரு பபொருள் குளிர்ந்து அதன் நிடை ைொறும் யபொது கிடைக்கும் ெடேயகொடு
குளிர்தல் ெடேயகொடு.

உள்ளுடற பெப்பம் (பகொதித்தல்)
❖ உறிஞ்சபட்ை பெப்ப ஆற்றல் முழுெதும் திேெத் துகள்களுக்கிடையே கெர்ச்சி
ெிடச கைக்க பேன்படுகிறது.
❖ துகள்களின் இேக்க ஆற்றல் அதிகொிப்பொல் துகள்கள் நகேத் பதொைங்குகின்றன.
❖ பெப்பநிடை ைொறொைல் உள்ளது ைடறக்கப்பட்ை பெப்பைொனது உள்ளுடற
பெப்பம் எனப்படுகிறது.

ஆெிேொதல்
❖ ஆெிேொதல் திேெத்தின் யைற்பேப்பில் நிகழ்கிறது.
❖ ஆெிேொதலின் யபொது திேெத்தின் யைற்பேப்பில் அதிக ஆற்றல் பகொண்ை திேெங்கள்
பெளியேறுகின்றன.
❖ திேெத்தின் சேொசொி இேக்க ஆற்றல் குடறந்து பெப்பநிடை குடறகிறது.

பதங்கைொதல்
❖ திண்ை நிடைேில் இருந்து யநேடிேொக ெொயு நிடைடைக்கு ைொறும் பசேல்
பதங்கைொதல் எனப்படுகிறது.
❖ (எ.கொ) பனிகட்டி, நொஃப்தலின், அம்யைொனிேம் குயளொடேடு ைற்றும் அயேொடின்.
பொேில் ெிதி
❖ ைொறொ

பெப்பநிடைேில்,

பகொடுக்கப்பட்டுள்ள

நிடறயுள்ள

ஒரு

நல்லிேல்பு

ெொயுெின் அழுத்தைொனது அதன் கனஅளெிற்கு எதிர் ெிகிதம் பதொைர்புடைேது.

அணு
❖ ஒரு தனிைத்தின் அடனத்து பண்புகடளயும் பகொண்ை ைிகச்சிறிே துகயள
அத்தனிைத்தின் அணு எனப்படும். பருப்பபொருளின் அடிப்படை அைகொகும்.
❖ அணுக்கள் தனித்யதொ அல்ைது யசர்ந்யதொ இருப்பின் யெதிெிடனகள் அடனத்திலும்
பேன்படுகின்றன.

மூைக்கூறுகள்
❖ ஒரு தனிைத்தின் அணுக்கயளொ அல்ைது பெவ்யெறு தனிைங்களின் அணுக்கயளொ
இடைந்து மூைக்கூறுகடள உருெொக்குகின்றன.

அயைிகள்
❖ ைின்சுரை பபற்றுள்ள அணுக்கள் அல்லது அணுக்களின் பதாகுப்பு அயைிகள் எை
அரைக்கப்படுகின்றை.
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1.5 பிாித்பதடுத்தல்:-

திைேங்கள்

குறிப்பிட்ட ேடிேம் ைற்றும் குறிப்பிட்ட
பருைைஅளவு பகாண்டது.

ோயுக்கள்
ேடிேம் குறிப்பிட்ட

ேடிேவைா

கிரடயாது. திைேம் உள்ள பருைவைா கிரடயாது.
பகாள்கலைின் ேடிேத்ரத
பபறுகிறது.

அழுத்த முடியாது.

குறிப்பிட்ட அளவு அழுத்த எளிதாக அழுத்தப்படும்.
முடியும்.

துகள்களுக்கிரடவய

இரடபேளி அதிகம்.

இரடபேளி ைிக அதிகம்.

இரடபேளி குரறவு.
பாயாது

பாயும், துகள்கள் ஒன்றின் எல்லா
ைீது

ஒன்று

இரடபேளியிலும்

நழுேிச் எளிதாக பாயும்.

பசல்லும்.
துகள்கள் ஒன்ரறபயான்று திைேத்தின்
அதிக அளவு ஈர்க்கிறது.

துகள்களுக்கு ோயுேின்

இரடவய

உள்ள

ஈர்ப்பு இரடவய

துகள்களுக்கு
உள்ள

ஈர்ப்பு

ேிரச திண்ைப் பபாருரள ேிரச ைிகவும் குரறவு.
ேிட குரறவு
திண்ைத்தின்

துகள்கள் துகள்கள் எளிதில் நகரும்.

எளிதில் நகைாது.
ைிக

ேலுோை

ேிரசகள்

பதாடர்ந்து

அங்கும் இங்கும் இயங்கும்.
ஈர்ப்பு திண்ைங்கள்
வபான்று

உள்ளது ைிக

ைிக

குரறந்த இயக்க ஆற்றரல அதிக

இயக்க

பபற்றுள்ளை.
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ேலுோை புறக்கைிக்கத்தக்க

ஈர்ப்பு ேிரசகள் இல்ரல.

பபற்றுள்ளை.
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திண்ைங்கள்

தாவரவியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வ குப்பு வரர)

[

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TNTET - 2022-23

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

TNTET - 2022 - 2023
தாவரவியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரர)

வ. எண்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

1

தாவர உலகம்

1

2

ஒளிச்சேர்க்கக

16

3

திசுக்கள்

23

4

வககப்பாட்டியல்

56

5

தாவர சேயலியல் & உள்ளகைப்பியல்

89

6

அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்

106

7
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1. தாவர உலகம்
1.1 அறிமுகம்
❖ உலகில் உள்ள அனைத்து உயிாிைங்களும் அனைப்பு, வளாியல்பு, வாழிடம், உணவு
உட்ககாள்ளும் முனற ைற்றும் உடற்கெயலியல் ஒரு வனக உயிாிைத்திலிருந்து
ைற்கறாரு வனக வவறுபட்டிருக்கிறது.
❖ ஏறத்தாழ 8.7 ைில்லியன் உயிாிைங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ளை.
❖ நிலத்தில் 6.5 ைில்லியன் உயிாிைங்களும், நீாில் 2.2 ைில்லியன் உயிாிைங்களும்
வாழ்கின்றை.
❖ இவற்றில் 4 இலட்ெம் உயிாிைங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் ஆகும்.
❖ உயிாிைங்கனள அவற்றின் ஒற்றுனை ைற்றும் வவற்றுனை அடிப்பனடயில் பல்வவறு
இைங்களாகப் பிாிக்கலாம்.
❖ தாவர உலகம் ஐந்து பிாிவுகளாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது.
✓ தாவலாஃனபட்டா
✓ பினரவயாஃனபட்டா
✓ கடாிவடாஃனபட்டா
✓ ஜிம்வைாஸ்கபர்ம்
✓ ஆஞ்ெிவயாஸ்கபர்ம்

1.2. நகரும் தாவரம்
❖ கதாட்டால்

ெிணுங்கி

(னைவைாொ

பியூடிகா)

தாவரத்தின்

இனலகனள

நாம்

கதாட்டவுடன் அவ்வினலகள் மூடிக்ககாள்கின்றை.
❖ சூாியகாந்தி (ஹீலியாந்தல் அன்னுவஸ்) தாவரத்தின் தண்டின் முனையாைது சூாியன்
இருக்கும் தினெனய வநாக்கி நகர்கின்றை.
❖ பகலில் (கிழக்கில் இருந்து வைற்கு வநாக்கி), இரவு வநரங்களில் எதிர்த் தினெயில்
(வைற்கில் இருந்து கிழக்கு வநாக்கி) நகர்கின்றை.
❖ கடஸ்வைாடியம் னகரான்ஸ் என்று அனழக்கப்படும் இந்திய தந்தித் தாவரத்தின்
இனலகள்

காற்றிைால்

உருவாக்குகின்றை.

நடைம்

ஆடுவது

வபான்ற

அழகிய

வதாற்றத்னத
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❖ இனவயாை அனெவுகள் அனைத்தும் கவளிப்புறத் தூண்டலகளிைால் ஏற்படக்
கூடியனவ.
❖ விலங்குகனளப் வபால் தாவரங்களால் தன்ைிச்னெயாக ஓாிடம் விட்டு ைற்கறாரு
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இடத்திற்கு நகர இயலாது.
❖ தாவரங்கள் சூாிய ஒளிக்காகவும், நீர் ைற்றும் ஊட்டப்கபாருள்கள் ஆகியவற்னற
அனடய

தைது

உடல்

பாகங்களின்

உதவியால்

பல்வவறு

அனெவுகனள

உருவாக்குகின்றை.
❖ தாவரங்கள் ஒளி, ஈர்ப்பு வினெ ைற்றும் கவப்பம் வபான்ற புறத்தூண்டல்களால் உணர்
நுட்ப தன்னைனயக் ககாண்டு அதற்வகற்ப அனெவுகனள உருவாக்குகின்றை.

1.2.1 தாவரங்களும் ஒளியும்
❖ புற்கள் வபான்ற ஒரு வித்தினலத் தாவரங்களில் (வித்தினல) ஒவர ஒரு முதல் இனல
ககாண்டிருக்கும்.
❖ வினத முனளத்தவுடன் கருவில் காணப்படும் முதல் நினல வவர் ைண்ணின் அடி
வநாக்கியும், முதல் நினலத்தண்டு ைண்ணில் வைல் வநாக்கியும் வரும்.
❖ புல் தண்டின் முனைக் குருத்துனற பகுதியாைது வகாலிவயாப்னடல் எைப்படுகிறது.
❖ தனரக்கு வைல் வளரும் தண்டின் முனைக்குருத்துனற (வகாலிவயாப்னடல்) தண்டின்
முனைனயப் பாதுகாக்கிறது.
❖ டார்வின் தன்னுனடய வொதனைகளில் முனளத்த வினதகள் ஒளினய வநாக்கி
வளர்வனதக் கண்டறிந்தார்.
❖ ஒரு

இருட்டனறயில்

ஒரு

பகுதியில்

ஒளினய

னவத்த

பின்,

முனளக்கும்

வினதயிலிருந்து வதான்றும் தண்டுப்பகுதி ஒளியுள்ளப் பகுதினய வநாக்கி வளந்தனதக்
கண்டறிந்தார்.
❖ டார்வின் தைது அடுத்த வொதனையில் முனளக்கும் வினதயின் முனைப்பகுதினய
ைிகக் கவைைாக நீக்கி விட்டார்.
❖ தண்டுப்பகுதி ஒளினய வநாக்கி வனளயவில்னல.
❖ ஒளி நுனழயாதபடி ஒரு கைன் தகடு ககாண்டு தண்டின் முனைப்பகுதினய ைனறந்தார்.
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❖ தண்டாைது ஒளினய வநாக்கி வனளயவில்னல.
❖ அடுத்த கட்டத்தில, தண்டின் முனைப்பகுதினய திறந்த நினலயில் னவத்து, வளர்ந்த
தண்டுப் பகுதினய பக்கவாட்டில் ைனறந்தார்.

❖ தண்டின் வளரும் பகுதினய ைனறப்பதிைால் ஒளியிைால் ஏற்படும் பதில் கெயல்
பாதிப்பனடயவில்னல.
❖ இறுதியில்

டார்வின்

ஒரு

விதைாை

ஆதிக்கப்கபாருள்,

தண்டின்

முனைப்பகுதியிலிருந்து தண்டின் அடிப்பகுதிக்கு கடத்தப்பட்டு, வளர்ச்ெி ைற்றும்
வனளவு தூண்டப்படுகின்றது எை முடிவு கெய்தார்.
❖ இந்த

வொதனையில்

காணப்படுகிறது

வினளவாகத்

எைவும்,

தாவர

வளர்ச்ெியாைது

அக்குறிப்பிட்ட

தண்டு

ஆதிக்கப்கபாருள்

நுைியில்
இதனைக்

கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்பதும் கதளிவாகத் கதாிகிறது.
❖ 1913 ஆம் ஆண்டு, வடைிஷ் தாவரவியலாளர் பீட்டர் பாய்ென் – கஜன்ென் என்பவர்
டார்விைின் வொதனைனய வைலும் விாிவுபடுத்திைார்.
❖ நீாில்

கனரயும்

வவதிப்கபாருள்

தாவர

ஹார்வைான்

“ஆக்ஸின்”

என்று

கண்டறியப்பட்டது.
❖ ஆக்ஸின் தண்டுபகுதியில் உள்ள கெல்கனள ஒளி இல்லாதப் பகுதினய வநாக்கி நீளச்
கெய்வதிைால், தாவரம் ஒளி இருக்கும் பகுதினய வநாக்கி வனளந்து கெல்லும் என்று
கண்டறிந்தார்.

1.2.2 தாவர அனெவுகளின் வனககள்
❖ அனெவுகள் என்பது வளர்ச்ெி ொர்ந்த இயக்கம் ஆகும்.
❖ இயக்கம் தினெத் தூண்டல்களிைால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
❖ ஒளியின் தூண்டுதலுக்கு ஏற்றவாறு தாவரப் பாகத்தில் ஏற்படும் ஒவர தினெயுள்ள
அனெவு ஒளிச்ொர்பனெவு எைப்படும்.
❖ ஒளிொர்பனெவின் ஒருவனகயாை ஒளித்தூண்டுத் திருப்பம் என்பது தாவரத்தின்
பாகங்களாை இனலகள் ைற்றும் ைலர்கள் சூாிய ஒளி உள்ள தினெனய வநாக்கி
அனெவதாகும்.
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❖ தற்வபாது தண்டு வனளதனல கவைித்தார்.
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❖ புவி ஈர்ப்பு வினெக்கு ஏற்றவாறு தாவரத்தின் உறுப்புகளில் ஏற்படும் அனெவாைது
புவி நாட்டம் அல்லது புவிச்ொர்பனெவு எை அனழக்கப்படுகிறது.
❖ நீாின் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப தாவர உறுப்புகள் அனெவது நீர் நாட்டம் அல்லது
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நீர்ச்ொர்பனெவு எைப்படுகிறது.
❖ முனளத்தலுக்குப் பின் பற்றி ஏறும் தாவரங்கள் தங்களுக்குப் கபாருத்தைாை
ஆதாரத்னத (அ) தகுந்த ஆதாரத்னத கதாடும்வபாது கதாட்ட ஆதாரத்தின் பரப்பினை
வநாக்கி வளர்கிறது. இது கதாடுநாட்டம் அல்லது கதாடுஉணர்வுச்ொர்பனெவு
எைப்படுகிறது.
❖ வவதிப்கபாருட்களின் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப தாவர உறுப்புகள் வளர்தல் அல்லது
அனெதல் வவதிநாட்டம் அல்லது வவதிச்ொர்பனெவு எைப்படுகிறது.
❖ (எ.கா) கருவுறுதல் நிகழ்ச்ெியில் ைகரந்தக் குழலாைது சூல் தண்டில் உள்ள ெர்க்கனரப்
கபாருட்கனள வநாக்கி வளர்வது வவதிச்ொர்பனெவு.
❖ அனெவாைது தூண்டலின் தினெனய வநாக்கி இருந்தால் அது வநர்ொர்பனெவு.
❖ தூண்டலின் தினெக்கு எதிராக இருந்தால் அது எதிர் ொர்பனெவு எைப்படும்.
❖ தாவரத்

தண்டாைது

எப்வபாதும்

சூாிய

ஒளினய

வநாக்கி

வளர்தல்

வநர்ஒளிச்ொர்பனெவு உனடயது.
❖ வவர்கள் எப்வபாதும் சூாிய ஒளிக்கு எதிர் தினெயில் வளர்வதால் வவராைது எதிர்
ஒளிச்ொர்பனெவு உனடயது.
❖ முனளவவர் உருவாக்கும் முதல் நினல வவர் வநர் நீர் ொர்பனெவு உனடயது.
நீர்ொர்பனெவு புவிச்ொர்பனெனவக் காட்டிலும் வலினையாைது.

1.2.3. வளர்ச்ெினய விட அனெவு இன்றியனையாதது
❖ பாராக்ெம் அஃபிெிவைல் (டான்டிலியான்) என்ற தாவரத்தின் ைலர்கள் கானலயில்
திறந்த நினலயிலும் ைானலயில் மூடிய நினலயிலும் காணப்படும்.
❖ ஐவபாைியா ஆல்பா (நிலவு ைலர்) என்ற தாவரத்தின் ைலர்கள் இரவில் திறந்த
நினலயிலும், பகலில் மூடிய நினலயிலும் காணப்படும்.
❖ இந்த ைலனர நிலவு ைலர் என்று அனழக்கப்படுகிறது.
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❖ கதாட்டால் ெிணுங்கி தாவரைாைது (னைவைாொ புடிகா) இனலகனள கதாட்டவுடன்
இனலகள் மூடிக்ககாண்டு கதாங்கிவிடுகின்றை. இதற்கு நடுக்கமுறு வனளதல்
அல்லது கதாடுவுறு வனளதல் என்று கபயர்.

❖ ஆைால் ைலர்கள் திறப்பதும் ைற்றும் மூடுவதும் தூண்டல் தினெனய வநாக்கி
நனடகபறாது. இத்தனகய அனெவுகளுக்குத் தினெ ொராத் தூண்டல் அனெவுகள்
என்று கபயர்.
❖ தினெச்ொர்பனெவு

வபாலல்லாைல்,

தினெச்

ொராத்

தூண்டல்

ஏற்படும்

தினெகளிலிருந்து ொர்பற்ற அனெனவக் ககாண்டிருக்கின்றை. இனவகள் வளர்ச்ெி
இயக்கைாகவவா அல்லது இல்லாைவலா இருக்கலாம்.

1.2.4 தினெச்ொராத் தூண்டலின் வனககள்
❖ நடுக்கமுறு வனளதல் அல்லது கதாடுவுறு வனளதல் கதாடுதல் (எ.கா) புருைிச்ெியா
ஒவவட்டா , னைவைாொ பியூடிகா.
❖ இருளுறு வனளதல் - இருள் (எ.கா) லியுச்ைா லியுவகா வெஃபாலா (கெௌண்டல்).
❖ கவப்பமுறு வனளதல்: கவப்பநினல (எ.கா) டுலிபா ெிற்றிைம்.
❖ ஒளியுறு வனளதல் (எ.கா) ொைாைிவய ொைான் (தூங்கு மூஞ்ெி)
❖ ொதகைாை தகவனைப்புகனளப் கபறுவதற்கு தாவரப் பாகங்கள் அனெவுகனள
உருவாக்குகின்றை.
❖ தாவர வவர்கள் நீர் ைற்றும் தாது உப்புகள் ஆகியவற்னற அனடய எப்வபாதும் புவி
ஈர்ப்புத் தினெக்கு வநராகக் கீழ் வநாக்கி வளர்கின்றை.
❖ தண்டாைது ஒளிச்வெர்க்னகயில் ஈடுபட ஒளியுள்ளத் தினெனய வநாக்கி புவி ஈர்ப்புத்
தினெக்கு எதிராக வைல் வநாக்கி வளர்கின்றை.
❖ ைலர்களும்

ைகரந்தச்

வெர்க்னகயில்

ஈடுபடும்

காரணிகனளக்

கவர

ஏதுவாக

அனைந்துள்ளை.
❖ வினத பரவுதல் எளிதாக நனடகபற வழிவனக கெய்கிறது என்பது நடுக்கமுறு
வனளதல்கனள குறிப்பதாகும்.
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1.2.5
தினெொர் அனெவுகள்

தினெொரா அனெவுகள்
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அனெவுகள் தினெத் தூண்டலின் ஒரு அனெவுகள்

தினெத்தூண்டலின்

தினெனயப் கபாருத்து அனையும்.

தினெனய ொர்ந்து அனையாது.

வளர்ச்ெினய ொர்ந்து அனையும்.

வளர்ச்ெினயச் ொர்ந்து அனையாது.

ஏறக்குனறய

நிரந்தரைற்ற

ைற்றும் தற்காலிகைாகவும் ைற்றும் ைீள் தன்னை

ைீள்தன்னை அற்றது.
அனைத்து

ஒரு

ககாண்டும் காணப்படும்.
தாவரங்களிலும் ெில

காணப்படும்.

குறிப்பிட்ட

கபற்றத்

ெிறப்புத்

தாவரங்களில்

தன்னை
ைட்டுவை

காணப்படும்.

1.3 தாவரத்தின் அனைப்பு ைற்றும் கெயல்கள்
❖ உயிாிைங்களின் வாழ்க்னக முனற அனைப்பு, ைற்றும் கெயல்கனளப் பற்றி பயிலும்
இயற்னக அறிவியல் உயிாியல் ஆகும்.
❖ தாவரங்கனள நம் உடனல வபான்று பல்வவறு உறுப்புகனளக் ககாண்டது. அனவ
இனல, தண்டு ைற்றும் வவர் ைற்றும் ைலர்கள் ஆகிய பாகங்கனளக் ககாண்டுள்ளை.
❖ பூக்கும் தாவரங்கள் இரண்டு முக்கிய பாகங்கனளக் ககாண்டுள்ளை.
✓ தண்டுத் கதாகுப்பு
✓ வவர்த் கதாகுப்பு

1.3.1 வவர்த் கதாகுப்பு
❖ வவர் என்பது நிலத்துக்கு கீவழ காணப்படும் தாவரத்தின் முக்கிய அச்ொகும்.
வவர்களில் கணுக்களும், கணுவினடப் பகுதிகளும் இல்னல.
❖ வவர் மூடி, அதன் நுைிப் பகுதியில் உள்ளது.
❖ வவர்

நுைிக்குச்

ெற்று

வைற்பகுதியில்

வவர்த்

தூவிகள்

ஒரு

கற்னறயாக

காணப்படுகிறது. வவர்கள் வநர் புவி நாட்டம் உனடயனவ.
❖ தாவரங்களின் வவர்த்கதாகுப்புகள் இரண்டு வனகப்படும் அனவ,
✓ ஆணிவவர்த் கதாகுப்பு
✓ ெல்லிவவர்த் கதாகுப்பு
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1.3.1.1 ஆணிவவர்த் கதாகுப்பு
❖ முனளவவர் கதாடர்ந்து வளர்ந்து ஆணிவவனர உண்டாக்குகின்றது.
❖ இரு வித்தினலத் தாவரங்களிலும் இவ்வனக வவர் காணப்படுகிறது.

1.3.1.2 ெல்லிவவர்த் கதாகுப்பு
❖ தாவரத்தின் கணுவில் இருந்து ஏராளைாை கைல்லிய, ெை பருைனுள்ள வவர்கள்
ககாத்தாகத் வதான்றி வளர்கின்றை.
❖ கபரும்பாலும் ஒரு வித்தினலத் தாவரங்களில் இவ்வவர்த்கதாகுப்பு காணப்படுகிறது.
❖ (எ.கா) கநல், புல், ைக்காச்வொளம்

வவாின் பணிகள்
❖ வவர்கள் தாவரத்னத பூைியில் நினலநிறுத்துகின்றை. ைண்னண இறுக பற்றிக்
ககாள்ள உதவுகிறது.
❖ ைண்ணில் உள்ள நீனரயும், கைிைச் ெத்துக்கனளயும் உறிஞ்ெி தாவரத்தின் பிற
பாகங்களுக்கு அனுப்புகின்றை.
❖ ெில தாவரங்கள் தான் தயாாித்த உணனவ தங்களின் வவர்களில் வெைிக்கின்றை.
எ.கா வகரட், பீட்ரூட்

1.3.2 தண்டுத் கதாகுப்பு
❖ நிலத்தின் வைற்பரப்பில் வளர்கின்ற பகுதிக்கு தண்டுத்கதாகுப்பு என்று கபயர். இதன்
னைய அச்சு தண்டு எை அனழக்கப்படும்.
❖ தண்டுத்கதாகுப்பாைது

தண்டு,

இனலகள்,

ைலர்கள்

ைற்றும்

கைிகனளக்

ககாண்டுள்ளது.
❖ தண்டில் கணுக்களும், கணுவினடப் பகுதிகளுக்ம் உள்ளை
❖ தண்டில் இனலகள் வதான்றும் பகுதிக்கு கணு என்று கபயர்.
❖ இரண்டு கணுக்களுக்கு இனடவய உள்ள தூரம் கணுவினடப் பகுதி என்று
அனழக்கப்படுகிறது.
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❖ தண்டின் நுைியில் வதான்றும் கைாட்டு நுைி கைாட்டு என்றும், தண்டின் இனலயின்
வகாணத்தில் வதான்றும் கைாட்டு வகாண கைாட்டு என்றனழக்கப்படுகிறது.

தண்டின் பணிகள்
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❖ தண்டாைது கினளகள், இனலகள், ைலர்கள், ைற்றும் கைிகள் ஆகியவற்னறத்
தாங்குகின்றது.
❖ வவாிைால் உறிஞ்ெப்பட்ட நீர் ைற்றும் தைிைங்கள் தண்டின் வழியாக தாவரத்தின்
ைற்ற பாகங்களுக்குக் கடத்தப்படுகிறது.
❖ இனலயிைால் தயாாிக்கப்பட்ட உணவு தண்டின் வழியாக ைற்ற தாவரத்தின்
பாகங்களுக்கு கடத்தப்படுகின்றை.
❖ ெில தாவரங்கள் உணனவத் வெைித்து னவக்கின்றை. (எ.கா) கரும்பு

1.4 இனல
❖ தண்டின் கணுவின் வைல் விாிந்த தட்னடயாை பசுனை நிறத்தில் வதான்றும் புற
அனைப்பு இனல ஆகும்.
❖ தண்னடயும், இனலனய இனணக்கும் காம்பு பகுதிவய இனலக்காம்பு எைப்படும்.
❖ பசுனையாை தட்னடயாை பகுதிக்கு இனலத் தாள் அல்லது இனலப் பரப்பு என்று
கபயர்.
❖ இனலயின் னையத்தில் உள்ள முக்கிய நரம்பிற்கு னைய நரம்பு என்று கபயர்.
❖ தண்டு அல்லது கினளயுடன் இனணக்கப்பட்டுள்ள இனலயின் பகுதி இனலயடிப்
பகுதி எைப்படும்.
❖ இனலயடிப் பகுதியில் இரண்டு ெிறிய பக்கவாட்டு வளாிகள் உள்ளை. அதற்கு
இனலயடிச் கெதில்கள் என்று கபயர்.
❖ இனலகள் பசுனை நிறத்தில் உள்ளை. அதற்கு காரணம் அவற்றிலுள்ள பச்னெ
நிறைிகளாை பச்னெயம் ஆகும்.
❖ இனலயின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் நுண்ணிய துனளகள் இனலத்துனளகள்
ஆகும்.
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1. விலங்குகள் வாழும் உலகம்
1.1 உயிாினங்களின் பல்லுயிர் தன்மை
➢ நாம் வாழும் உலகில் தாவரங்களிலும், விலங்குகளிலும் அதிகைான பல்லுயிர்
தன்மை காணப்படுகிறது.
➢ ஒவ்வவாரு தாவரமும், விலங்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது.
➢ உயிாினங்களின் பல்லுயிர் தன்மை என்பது காடுகளில் ைற்றும் வீடுகளில் வாழும்
விலங்குகளின் சிற்றினங்களின் எண்ணிக்மக உயிர்த்வதாமக உயிாியல் சமூகம்
ைற்றும் சூழ்நிமல ைண்டலங்களால் ஆனது.
➢ பல்வமகத்தன்மை என்பது உயிாினங்கள் வாழும் பல்வவறு வாழிடங்கள் ைற்றும்
அமவ வபற்றுள்ள பல்வவறு ைாறுபாடுகமளயும் குறிப்பிடுவதாகும்.
➢ உயிாினங்களின் பல்வமகத் தன்மை என்பது பாமலவனங்கள், காடுகள், ைமலகள்,
ஏாிகள், ஆறுகள் ைற்றும் வயல்வவளிகள் ஆகிய பல்வவறுபட்ட சூழ்நிமல
ைண்டலங்கமள உள்ளடக்கியது
➢ ஒவ்வவாரு சூழ்நிமல ைண்டலத்திலும் வாழும் உயிாினங்கள் அமனத்தும் ஒரு
சமூகத்மத அமைத்துக்வகாண்டு அமவ தங்களுக்குள் ஒன்வறாடு ஒன்று தங்கமள
சுற்றி

உள்ள

ைற்றவிலங்குகள்,

தாவரங்கள்,

காற்று,

நீர்

ைற்றும்

ைண்

ஆகியவற்வறாடும் வதாடர்பு வகாள்கின்றன.
➢ உயிர் காரணிகள் உயிர் சமூகத்மதயும், உயிரற்ற காரணிகள் உயிர் அற்ற
சமூகத்மதயும் உருவாக்குகின்றன.

1.1.1 வாழிடம்
➢ ைீன்களும், நண்டுகளும் நீாில் ைட்டுவை வாழும்.
➢ யாமன, புலி ைற்றும் ஒட்டகம் வபான்ற விலங்குகள் நிலத்தில் வாழ்கின்றன.
➢ ஒட்டகம் வவறுபட்ட சூழ்நிமலயில் வாழும் தன்மைமயப் வபற்று இருந்தாலும்
பாமலவனங்கள் அமவவாழ்வதற்கு ஏற்ற இடைாக கருதப்படுகிறது.
➢ துருவகரடிகளும், வபண்குயின்களும் குளிர் பிரவதசங்களில் வாழ்கின்றன.
➢ விலங்குகள் வாழும் இடம் அதன் வாழிடைாகக் கருதப்படுகிறது
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1.2 விலங்கினங்களின் தகவமைப்பு
➢ ஓர்

உயிாினம்

தன்

உடமல

ஒரு

குறிப்பிட்ட

வாழிடத்திற்கு

ஏற்றவாறு

தகவமைத்துக் வகாண்டால் தான், அந்த வாழிடத்தில் உயிர் வாழ முடியும்.
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➢ ஒரு

குறிப்பிட்ட

வாழிடத்தில்

வாழ்வதற்வகற்ப

விலங்குகள்

சிறப்பு

தன்மைகமளயும், பண்புகமளயும் வபற்று உள்ளன.
➢ விலங்குகளும், தாவரங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட வாழிடத்தில் வாழ்வதற்குவகற்பத்
தங்கள்

உடலில்

வபற்றுள்ள

சிறப்பு

அமைப்புகள்

தகவமைப்புகள்

என்று

அமழக்கப்படுகிறது.

1.2.1 ைீன்
➢ ைீன்கள், நன்னீர் அல்லது கடல் நீாில் வாழ்கின்றன
➢ ைீனின் தமல, உடல் ைற்றும் வால் ஆகியமவ இமணந்து படகு வபான்ற வடிவத்மத
தருகின்றன.
➢ ைீனின் படகு வபான்ற உடல் அமைப்பு அது நீாில் எளிதாகவும் வவகைாகவும் நீந்த
உதவுகிறது.
➢ ைீனின் சிறப்பு உறுப்புகளான வசவுள்கள் சுவாச உறுப்பாகும்.
➢ இது நீாில் கமரந்து இருக்கும் ஆக்ஸிஜமன உறிஞ்ச அல்லது எடுத்துக் வகாள்ள
உதவுகிறது.
➢ இது நீாில் சுவாசிப்பதற்கானத் தகவமைப்புகமள வபற்றுள்ளது.
➢ வபரும்பாலான

ைீன்களின்

உடல்

முழுவதும்

வழுவழுப்பின்

வசதில்கள்

காணப்படுகின்றன.
➢ இமவ ைீனின் உடமல பாதுகாக்கின்றன.
➢ உறுதியான வால் துடுப்பானது திமச திருப்புக் கட்மட வபான்று வசயல்பட்டு, ைீன்
திமச திரும்பவும் நீாில் அதன் உடல் சைநிமல வபறவும் உதவுகிறது.

1.2.2 பல்லி
➢ பல்லிகள் வசதில்களால் ஆன வதால் அமைப்மபக் வகாண்ட உளர்வன வமகமயச்
சார்ந்தமவ.
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➢ இமவ கால்கள் அமசயும் கண் இமைகள், கண்கள் ைற்றும் வவளிப்புற காது திறப்பு
ஆகியவற்மறப் வபற்று பாம்புகளிலிருந்து வவறுபடுகின்றன.
➢ வபரும்பாலும் வவப்பைண்டல பகுதிகளில் வாழ கூடியமவ.

➢ இவற்றின் கால்கள் வலிமை வாய்ந்தமவ.
➢ சில பல்லிகள் தமல இமணப்பு மூலைாக தமலமய முழுமையாக சுழற்றும்
தன்மைமயக் வகாண்டமவ.
➢ பல்லிகள் நுமரயீரல்கள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன.
➢ இவற்றின் உணவு பூச்சி வமகமய சார்ந்த வகாசு ைற்றும் கரப்பான் பூச்சி வபான்ற
பூச்சிகள் ஆகும்.
➢ பற்களில் உள்ள நீட்சி பகுதிகள் இமரமய இழுத்துப் பிடிக்க பயன்படுகிறது.
➢ இருகால்களில் ஓடும்வபாது பல்லியின் வாலானது அதன் முழுஉடல் எமடமய
தாங்கும் வமகயில் பின்வநாக்கி இருக்கும் அல்லது வைல் வநாக்கி இருக்கும்.
➢ சில பல்லிகளுக்கு கால்களில் விரலிமடச் சவ்வுகள் உள்ளன.
➢ சில

பல்லிகள்

பறக்கும்

தன்மையும்,

பாதுகாப்புடன்

மூடப்பட்ட

படகு

தமரயிறங்கக்

கூடிய

தன்மையும் வபற்றுள்ளன.

1.2.3 பறமவகள்
➢ பறமவகள்

இறகுகளால்

வபான்ற

உடல்

அமைப்மப

வபற்றிருக்கின்றன.
➢ இமவ குமறந்தபட்ச எமடயுடன் காற்றில் பறக்கப் பயன்படுகிறது.
➢ பறமவகளுக்கு வாய்க்கு பதிலாக அலகுகள் உள்ளன.
➢ நுமரயீரல்கள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன.
➢ பறமவயின் முன்னங்கால்கள் இறக்மககளாக ைாறுபாடு அமடந்துள்ளன.
➢ உள்ளீடற்ற அல்லது வவற்றிடத்தினால் ஆன இலகுவான எலும்புகமளப் வபற்று
இருக்கின்றன.
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➢ வபரும்பாலான பல்லிகள் நான்கு கால்களால் நடக்க கூடியமவ.
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➢ பறக்கும் தன்மை வபற்றிருப்பினும், அவற்றால் நிலத்தில் நடக்கவும் ஓடவும்
குதிக்கவும் முடியும்.
➢ பறமவகளின் கால்களில் உள்ள கூர் நகங்கள் ைரங்களின் இமலகமள நன்கு பற்றிக்
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வகாண்டு அைர உதவுகின்றன.
➢ பறமவயின் வால் பறக்கும் திமசமயக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
➢ பறத்தலின் வபாது ஏற்படும் அழுத்தத்திமனத் தாங்குவதற்கு வலிமை ைிக்க ைார்புத்
தமசயிமன வபற்றுள்ளன.
➢ ஒவர சையத்தில் இரு கண்கள் மூலம் இரு வவவ்வவறு வபாருட்கமள பறமவயால்
காண முடியும். இதற்கு இருமை பார்மவ என்று வபயர்.

1.2.4 ஒட்டகத்தின் தகவமைப்புகள்
➢ ஒட்டகம் நீர் குமறவாக உள்ள வவப்பைான பாமலவனத்தில் வாழ்கின்றன.

1.2.4.2 பாமலவனத்தில் வாழ்வதற்கான சிறப்பு அமைப்புகள்
➢ இதன் நீண்ட கால்கள் பாமலவனத்தில் உள்ள சூடான ைணலில் இருந்து உடமல
பாதுகாக்கின்றன.
➢ இமவ அதிக அளவு நீமர அருந்தி, தன் உடலில் வதக்கி மவத்துக் வகாள்கின்றன.
➢ உலர்ந்த

பாமலவனத்திற்கு

ஏற்றாற்வபால்

தன்

உடலில்

நீர்

வசைிக்கும்

தகவமைப்மபப் வபற்றுள்ளன.
➢ ஒட்டகம் குமறந்த அளவு சிறுநீமர வவளிவயற்றுகிறது.
➢ அதன் சாணம் வரண்டு காணப்படும்.
➢ அதன் உடலில் இருந்து வியர்மவ வவளிவயறுவதில்மல
➢ தனது உடலில் இருந்து சிறிதளவு நீமரவய இழப்பதால் அவற்றால் சில நாட்களுக்கு
நீர் அருந்தாைல் உயிர் வாழ முடியும்.
➢ ஒட்டகம் திைில் பகுதியில் வகாழுப்மப வசைித்து மவக்கின்றது.
➢ சக்தி வதமவப்படும் காலங்களில் ஒட்டகம் தன் திைில் பகுதியில் வசைித்து
மவக்கப்பட்ட வகாழுப்மப சிமதத்து ஊட்டம் வபறுகின்றது.
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➢ ஒட்டகம் வபாிய தட்மடயான திண்டு கால்கள் மூலம் ைிருதுவான ைணலில் நன்றாக
நடக்கும் தன்மைமய வபற்றுள்ளன.
➢ இதனால் ஒட்டகத்மத “பாமலவனக் கப்பல்” என்று அமழப்பார்கள்

புழுதிப் புயலில் இருந்து பாதுகாக்கிறது.
➢ நாசி துவாரங்கள் தூசிகள் உள்வள வசல்வமதத் தடுப்பதற்காக மூடிய நிமலயில்
காணப்படும்.
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➢ ஒட்டகங்களின் நீண்ட கண் இமைகள் ைற்றும் வதால் அதன் கண் ைற்றும் காதுகமள
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2. உயிாினங்களின் வமகப்பாடு
2.1 அறிமுகம்
➢ நம்மை சுற்றிலும் காணப்படும் பல்வவறு வமகயான உயிாினங்கமள எளிதில்
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புாிந்து வகாள்ளும் வமகயில் இதுவமர 1.5 ைில்லியன் விலங்குகளின் பண்புகள்
விவாிக்கப்பட்டுள்ளன.
➢ ஒன்றிலிருந்து ைற்வறான்றுக்கு வவறுபடுகின்றன.
➢ பாக்டீாியா, தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் ஆகியவற்றின் பல்வமகத் தன்மைவய
அவற்றின் சிறப்புப் பண்பிற்கு காரணைாகும்.
➢ ஒவ்வவாரு உயிாினமும் அவற்றின் புற அமைப்பு, உள்ளமைப்பு, நடத்மத முமற
ைற்றும் வாழ்க்மக முமற ஆகியவற்றில் ைற்ற உயிர்களிலிருந்து வவறுபடுகிறது.
➢ இந்த வவறுபட்ட தன்மையானது, உயிாிகளின் பல்வமகமைக்கு அடிப்பமட
காரணைாக உள்ளது.
➢ ஒவ்வவாரு வமகயான விலங்குகமளயும் முமறயாக வாிமசப்படுத்துவதன் மூலம்
உயிாினங்களுக்கிமடவய காணப்படும் பலவமகத் தன்மைமயப் பற்றி அறிய
முடியும்.

2.1.2 வமகப்படுத்துதல்
➢ உயிாினங்கமள அவற்றின் ஒற்றுமைகள் ைற்றும் வவறுபாடுகளின் அடிப்பமடயில்
குழுக்களாகப் பிாித்தவல வமகப்படுத்துதல் எனப்படும்.
➢ வமகப்பாட்டியல் என்பது உயிாினங்கமள வமகப்படுத்தும் அறிவியலாகும்.
➢ உயிாினங்கமள முதன் முதலில் வமகப்படுத்தியவர் ஸ்வீடன் நாட்மடச் சார்ந்த
தாவரவியலாளர் கவராலஸ் லின்வனயஸ் என்பவர் ஆவார்.

2.1.3 வமகப்பாட்டியலின் அடிப்பமட
➢ உயிாினங்கள் ைிக அதிக எண்ணிக்மகயில் காணப்படுகின்றன.
➢ உயிாினங்களின் வமகப்பாடு என்பது அவற்றின் பண்புகளின் ஒத்த தன்மை ைற்றும்
வவறுபாட்டின் அடிப்பமடயில் வமகப்படுத்தப்படுகிறது.
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➢ விலங்குலகைானது கட்டமைப்பு நிமலகள் சீரமைப்பு கருமூல அடுக்கு ைற்றும்
உடற்குழியின்

தன்மை

ஆகியவற்மற

அடிப்பமடயாகக்

வகாண்டு

வமகப்படுத்தப்படுகின்றன.

➢ வசல் திசு, உறுப்பு ைற்றும் உறுப்பு ைண்டலம் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில்
உயிாினங்கள்

ஒரு

வசல்

உயிாிகள்

அல்லது

பல

வசல்

உயிாிகள்

என

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

2.1.3.2 சைச்சீர்
➢ இது உடல் உறுப்புகள் அமைந்துள்ள முமற ஆகும்.
➢ இது இரு வமகப்படும்.
✓ ஆரச்சைச்சீர்
✓ இருபக்கச்சைச்சீர்
➢ ஆரச்சைச்சீர் முமறயில் விலங்குகளின் உடல் உறுப்புகள் ஒரு மைய அச்சிமனச்
சுற்றிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
➢ உயிாியின் உடமல எந்த ஒரு திமசயில் பிாித்தாலும் ஒத்த சைைான இரண்டு
பக்கங்களாக பிாிக்க முடியும்.
✓ எ.கா மைட்ரர் வஜல்லிைீன், நட்சத்திர ைீன்.”
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2.1.3.1 கட்டமைப்பு நிமல
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➢ இருபக்க சைச்சீர் முமறயில் ஒரு உயிாியின் உடல் உறுப்புகள் மைய அச்சின் இரு
ைருங்கிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
➢ மைய அச்சின் வழியாக உடமலப்பிாித்தால் ைட்டும் இருசைைான பாகங்களாகப்

TEACHER'S CARE ACADEMY

பிாிக்க இயலும். எ.கா. தவமள

2.1.4. கருமூல அடுக்குகள்:
➢ இமவ கருஉருவாகத்தின் வபாழுது உருவாக்கப்படுகின்றன.
➢ கருமூல அடுக்குகளிலிருந்து உடல் உறுப்புகள் வதான்றி ஒரு முதிர் உயிாி
உருவாகின்றது.
➢ புற அடுக்கு, அக அடுக்கு என்ற இரண்டு கருப்படலங்கமள வகாண்ட உயிாிகள்
ஈரடுக்கு உயிாிகள் எனப்படும். எ.கா. மைட்ரா
➢ புற அடுக்கு, நடு அடுக்கு, அக அடுக்கு என மூன்று கருப்படலங்கமள வகாண்ட
உயிாிகள் மூவடுக்கு உயிாிகள் எனப்படும். எ.கா - முயல்.

2.1.5 உடற்குழி
➢ உடலினுள்வள திரவத்தினால் நிரப்பப்பட்ட குழி உடற்குழி எனப்படும்.
➢ இது உடல் சுவற்றிலிருந்து உணவுப்பாமதமயப் பிாிக்கிறது
➢ உண்மையான

உடற்குழி

அல்லது

சீவலாம்

என்பது

நடு

அடுக்கினுள்வள

அமைந்துள்ளது.
➢ உடற்குழியின் தன்மையின் அடிப்பமடயில் விலங்குகள் மூன்று வமககளாகப்
பிாிக்கப்பட்டுள்ளன. அமவ
1. உடற்குழி அற்றமவ. எ.கா. நாடாப்புழு
2. வபாய்யான உடற்குழி வகாண்டமவ. எ.கா உருமளப்புழுக்கள்
3. உண்மையான உடற்குழி உமடயமவ. எ.கா ைண்புழு, தவமள
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➢ முதுகு

நாணின்

அடிப்பமடயில்

விலங்குகள்

இரண்டு

குழுக்களாக

வமகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
1. முதுகு நாணற்றமவ

3. முதல் முதுகு நாணுள்ளமவ ைற்றும் முதுவகலுப்பிகள்
➢ முதுகு நாண் இல்லாத விலங்குகள் முதுகு நாணற்றமவ என்றும் முதுகு நாண் உள்ள
விலங்குகள் முதுகு நாணுள்ளமவ என்றும் அமழக்கப்படுகின்றன.

2.1.6 உயிாினங்களின் வமகப்பாடு
உலகம்
வதாகுதி
வகுப்பு
வாிமச
குடும்பம்
வபாினம்
சிற்றினம்
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2. முதுகு நாணுள்ளமவ

கணினி அறிவியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை)

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TNt e t 2022

23

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

TNTET – 2022 – 23 PAPER – 2

கணினி அறிவியல்
(ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை)

பபாருளடக்கம்
வ.எண்

உள்ளடக்கம்

பக்கம்

ஆறாம் வகுப்பு
1.

கணினி ஓர் அறிமுகம்

1

2.

கணினியின் பாகங்கள்

5

3.

வன்பபாருளும் பென்பபாருளும் (Hardware / Software)

15

ஏழாம் வகுப்பு
1.

காட்சி ப ாடர்பு

20

2.

கணினி வரைகரை

30

3.

காட்சித் ப ாடர்பியல்

36

எட்டாம் வகுப்பு
1.

கவல் ப ாழில்நுட்பம் ஓர் அறிமுகம்

49

2.

கணினி வரைகரை

55

3.

காட்சித் ப ாடர்பியல்

60

2
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ஒன்பதாம் வகுப்பு
1.

கணினி – ஓர் அறிமுகம்

73

2.

கணினியின் பாகங்கள்:

76

3.

வன்பபாருளும் பென்பபாருளும்

85

பத்தாம் வகுப்பு
1.

காட்சித் ப ாடர்பு:
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ஆறாம் வகுப்பு

1. கணினி ஓர் அறிமுகம்
❖ கணினி என்பது தரவு மற்றும் தகவல்களைத் ததளவக்கு ஏற்ப மாற்றியளமக்க
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மின்னணு இயந்திரம்
❖ இக்கணினியில் நாம் தரவுகளைச் தேமித்து ளவக்கலாம். இத்தரவுகளை நாம்
ததளவக்கு ஏற்றவாறு தகவல்கைாக மாற்றி எடுத்துக் ககாள்ைலாம்.
❖ 19 ஆம் நூற்றாண்டின் கதாடக்கத்தில் கணிதப் தபராேிாியர் “ோர்லஸ் பாப்தபஜ்”1791

–

1871.

அவர்கள்

பகுப்பாய்வுப்

கபாறிளய

(Analogue

computer)

வடிவளமத்தார். (படம் வரவும்-ோர்லஸ் பாப்தபஜ்)
❖ இவர்தான் “கணினியின் தந்ளத” எனவும் அளைக்கப்படுகிறார்.
❖ ோர்ரலஸ் பாப்தபஜ் ஏற்படுத்திய அடிப்பளடயான கட்டளமப்புதான் இன்ளறக்கும்
அளனத்துக் கணினி பயன்பாட்டிலும் உள்ைது.
❖ அகஸ்டா அடா லவ்தலஸ் (Aqusta Ada Lovelace) 1815 – 1852 என்பவர் கணிதச்
செயல்பாட்டிற்குத் ததளவயான கட்டளைகளை வகுத்தளமயால் “உலகின் முதல்
கணினி நிரலர்” (Programmer) எனப் தபாற்றப்படுகிறார்.

(படம்

வரவும்

–

தான்

கணக்கிடப்

Aqusta Ada Lovelace)
❖ கதாடக்க

காலத்தில்

பயன்படுத்தினார்கள்.

அபாகஸ்

என்ற

கருவிளயத்

(படம் வரவும்)

❖ பிறகு அடிப்பளடக் கணித்த்திலிருந்து ேிக்கலான கணிதவியல் வளர கேய்யக்கூடிய
கணிப்பான் என்ற ஒரு ேிறிய ோதனத்ளதப் பயன்படுத்தினார்கள்.

❖ முதலாம் தளலமுளறக் கணினி

-

கவற்றிடக் குைாய்கள்
(Vacuum tubes) 1940 – 1956

❖ இரண்டாம் தளலமுளறக் கணினி - மின்மயப் கபருக்கி
(Transistor) 1956 – 1963
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❖ மூன்றாம் தளலமுளறக் கணினி

- ஒருங்கிளணந்த சுற்று
(Integrated Circuit) 1964-1971

❖ நான்காம் தளலமுளற கணினி

- நுண்கேயலி

TEACHER'S CARE ACADEMY

(Microprocessor) 1971 – 2K
❖ ஐந்தாம் தளலமுளற கணினி

-

கேயற்ளக நுண்ணறிவு
(Artificial Intelligence) 2001

❖ கணினிளயப் கபாறுத்தவளர தரவு மற்றும் தகவல் மிக முக்கியம்.

தரவு
தரவு என்பது முளறப்படுத்தப்பட தவண்டிய விவரங்கள். இளவ தநரடியாக நமக்கு
பயன் தராது. எண், எழுத்து படக்குறியீடுகைாக இருக்கும்.

தகவல்
❖ தகவல் என்பது நமக்கு தநரடியாகப் பயன்படுத்தும் வளகயில் உருவாக்கப்படுவது
ஆகும்.
❖ இவற்ளற நாம் உள்ைவாதற பயன்படுத்தலாம். இளவ தரவுகைில் இருந்து
கபறப்படுபளவ. அதாவது ததளவக்தகற்ப முளறப்படுத்தப்பட்ட விவரங்கள் தான்
தகவல்.
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கமன்கபாருள் – வன்கபாருள் (software – Hardware)
கமன்கபாருள் (software)

(Command) (அ) நிரல்கள் (Programme) கதாகுப்புதான் கமன்கபாருள்.

கமன்கபாருள் வளக
❖ இயக்க கமன்கபாருள்
❖ பயன்பாட்டு கமன்கபாருள்

இயக்க கமன்கபாருள்
❖ கணினிளய இயக்குவதற்கு உதவும் கமன்கபாருள் இயக்க கமன்கபாருள்
எனப்படும்.
ோன்று -

Windows, Linux

பயன்பாட்டு கமன்கபாருள்
❖ பயன்பாட்டு கமன்கபாருள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கேயளல தமற்ககாள்ை
பயன்படுத்தப்படும் கமன்கபாருைாகும்.
ோன்று -

வண்ணம் தீட்ட மற்றும் படம் வளரய பயன்படும் கமன்கபாருள். தமலும்

கணினியில் விளையாடும் விளையாட்டுகளும் பயன்பாட்டு கமன்கபாருட்கதை ஆகும்.

வன்கபாருள் (Hardware)
❖ கணினியில் இருக்கக்கூடிய கமன்கபாருட்கள் கேயல்படுவதற்கு உதவக்கூடிய
கணினியின் பாகங்கதை வன்கபாருட்கள் எனப்படும்.

உள்ைீட்டுக் கருவிகள் (Input Units)
❖ கணினிக்குள் உள்ைீடு கேய்வதற்கு உதவுபளவ உள்ைீட்டு கருவிகள் (Input Units)
ஆகும்.
ோன்று – விளேப்பலளக (Keyboard), சுட்டி (Mouse)
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❖ கணினியில் நாம் கேய்யக் கூடிய தவளலகளுக்கு உதவக்கூடிய கட்டளைகள்
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கவைியீட்டுக் கருவிகள் (Output Units)
❖ உள்ைீடு

கேய்த

கேய்திகள்,

தகவல்களை

கவைிக்

ககாண்ரும்

கருவிகள்

கவைியீட்டுக் கருவிகள் (Output units) ஆகும்.

TEACHER'S CARE ACADEMY

ோன்று –

அச்சுப்கபாறி (Printer)
கணினித் திளர (Monitor)

CPU – Central Processing Unit
❖ உள்ைீட்டுக் கருவிகள் மூலமாக நாம் ககாடுக்கக் கூடிய கட்டளைகளைப் புாிந்து
ககாண்டு பணிகளைச் கேய்யக் கூடியது CPU (Central Processing Unit) ஆகும்.

களலச் கோல்லாக்கம்
1. Abacus

-

மணிச்ேட்டம்

2. Computer

-

கணினி

3. Architecture

-

கட்டளமப்பு வடிவளமப்பு

4. Command

-

கட்டளை

5. Calculator

-

கணிப்பான் – கணக்கிடும் கருவி

6. Cell phone, Mobile

-

ளகதபேி, அளலதபேி

7. Tablet

-

ளகக்கணினி, கதாடுதிளரக் கணினி,
வளரப்பட்டிளக

8. Data

-

தரவு, முளறப்படுத்தப்பட தவண்டிய விவரங்கள்

9. Information

-

தகவல், முளறப்படுத்தப்பட்ட விவரங்கள்

10. Electronic Machine

-

மின்னணு இயந்திரம் – மின்ோரத்தால்
இயங்கும் இயந்திரம்

11. Analog computer

-

குறியீட்டு எண்களைப் பயன்படுத்தி
கணக்கிடும் கருவி
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12. Smart Phone

-

திறன் தபேி

13. Post office

-

தபால் நிளலயம்
தானியங்கி பண எந்திரம்

-

15. Keyboard

-

விளேப்பலளக

16. Software

-

கமன்கபாருள்

17. Hardware

-

வன்கபாருள்

18. Printer

-

அச்சுப்கபாறி

19. Mouse

-

சுட்டி

20. Program

-

நிரல்

21. Programmer

-

நிரலர்

2. கணினியின் பாகங்கள்
❖ கணினியில் மிக முக்கியமான மூன்று பாகங்கள் உள்ைன.
❖ உள்ைீட்டகம் (Input Unit)
❖ ளமயச் கேயலகம் (CPU)
❖ கவைியீட்டகம் (Output Unit)
உள்ைீட்டகம்

ளமயச் கேயலகம்

கவைியீட்டகம்

உள்ைீட்டகம் (Input Unit)
❖ கணினிச் கேயலாக்கத்துக்குத் தரவுகளையும் கட்டளைகளையும் உள்ைீடு கேய்வதத
உள்ைீட்டகம் (Input Unit) ஆகும்.
❖ அவ்வாறு தரவுகளை உள்ைீடு கேய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளைதய
உள்ைீட்டுக் கருவிகள் என்றளைக்கிதறாம்.
➢ விளேப்பலளக (Key Board)
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14. ATM (Automated Teller Machine)
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➢ சுட்டி (Mouse)
➢ வருடி (Scanner)
➢ பட்ளடக் குறியீடு படிப்பான் (Barcode reader)

TEACHER'S CARE ACADEMY

➢ ஒலிவாங்கி (Microphone Mic)
➢ இளணயப் படக்கருவி (Web camera)
➢ ஒைிதபனா (Light Pen)
தபான்றளவதான் உள்ைீட்டுக் கருவிகள் ஆகும்.
❖ உள்ைீட்டுக் கருவிகைில் விளேப்பலளகயும், சுட்டியும் மிக முக்கியமானளவ.

விளேப்பலளக (Keyboard)
•

அளனத்து வளகக் கணினியிலும்
முக்கியமானது விளேப்பலளக.

•

எண்ணும் எழுத்தும் கண்கணனத்
தகும் என்னும் கூற்று. கமாைிக்கு
மட்டுமின்றி கணினிக்கும் கபாருந்துவதாகும்.

•

எண்ளணயும் எழுத்ளதயும் கணினியில் உள்ைீடு கேய்வதற்கு விளேப்பலளகதய
ஆதாரமாகும்.

•

அவ்விளேப்பலளகயில் இரண்டு விதமான விளேகள் (கபாத்தான்கள்) உள்ைன.

•

எண்களைக்

ககாண்ட

விளேகளை

எண்விளே

(Number

Key)

என்றும்,

எழுத்துகளைக் ககாண்ட விளேகளை எழுத்து விளே (Alphabet Key) என்றும்
வைங்குவர்.
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சுட்டி (Mouse)
•

விளேப் பலளகளயப் தபான்தற சுட்டியும்
நம்

கணினிப்

பயன்பாட்டுக்கு

•

கபாதுவாக

சுட்டியில்

கபாத்தான்களும்
நடுவில்

இரண்டு

அவ்விரண்டிற்கும்

நகர்த்தும்

உருளையும்

காணப்படும்.
•

கணினியில்

குறிமுள்ளை

இயக்குவதத

இதன் முக்கிய பணி ஆகும்.
•

தகாப்புகளைத்

திறப்பதற்கு

வலது

கபாத்தாளனயும் (Right Button), தகாப்புகளைத் ததர்வு கேய்வதற்கும், ததர்வு
கேய்யப்பட்ட தகாப்புகைில் நமக்குத் ததளவயான மாற்றங்களைச் கேய்வதற்கு
இடது கபாத்தாளனயும் (Left Button) பயன்படுத்த தவண்டும்.
•

கணினியின் திளரளய தமலும் கீழும் இயக்குவதற்கு நகர்த்தும் உருளைளயயும்
(Scroll Ball) பயன்படுத்தலாம்.

ளமயச் கேயலகம் (CPU) Central Processing Unit
❖ மனிதனின்

உடளல

இயக்கும்

மூளைளயப்

தபான்று,

கணினியின்

கேயல்பாடுகளை இயக்குவது ளமயச் கேயலகம் ஆகும்.
❖ இது கணினியின் உள்ைீட்டுக் கருவிகள் ககாடுக்கும் உள்ைீடுகளை (தரவுகளை)
கபற்றுத் தகவல்கைாக கவைியீட்டுக் கருவிகள் மூலம் வைங்குகின்றது.
❖ இம்ளமயச் கேயலகமானது,
➢ நிளனவகம் (Memory Unit)
➢ கணித் தருக்கச் கேயலகம் (ALU)
➢ கட்டுப்பாட்டகம் (Control Unit)
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இன்றியளமயாததாகும்.

CHILD DEVELOPMENT &
PEDAGOGY (TM)
கல்வி உளவியலின் இயல்பு
Nature of Educational Psycohlogy

(UNIT - I)

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359

Salem : 93602 68118

TNTET 2022 - 23
CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY
UNIT - I

உளவியல் – வரலாறு – பிரிவுகள் – குறிக்ககாள்
Intelligence and Creativity

உள்ளடக்கங்கள்
❖ ஆதிமனிதனும் அவனது சூழ்நிலையும்
❖ உடைலமப்பும் உள இயல்புகளும்
❖ பண்லடய இந்தியாவும் உள்ளத்லதப் பற்றிய கருத்துக்களும்
❖ ஐர ாப்பாக் கண்டத்தில் உளவியல்
❖ தற்காை உளவியல் ததாடக்கம்
❖ உளவியல் ஆய்வுக் கூடம்
❖ இருத்தக் தகாள்லக – அலமப்பு நிலை – தெயல் நிலை
❖ உள்ளச் தெயல் வலககள்
❖
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❖ உளவியல் முலைகள்
➢ அகக் காட்சி முலை

TEACHER'S CARE ACADEMY

➢ புைவய உற்று ர ாக்கல்
➢ பரிரொதலன முலை
➢ வளர்ச்சி முலை
➢ நிகழ்சி வ ைாறு முலை

✓ ாட்குறிப்பு
✓ மருத்துவம்
✓ வாழ்க்லக வ ைாற்று முலை
➢ ரபட்டி முலை
➢ கள ஆய்வு முலை

❖ உளவியலின் பிரிவுகள்
➢ தபாது உளவியல்
➢ பிைழ்வு உளவியல்
➢ குழந்லத உளவியல்
➢ உடலியல் உளவியல்
➢ விைங்கு ஒப்பீட்டு உளவியல்
➢ ெமூக உளவியல்
➢ ரவறுபாட்டு உளவியல்
➢ ஆன்மீக உளவியல்

❖ உளவியல் பயன்படும் துலைகள்
❖ உளவியலின் வ ைாறு
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உளவியல்
❖ மனிதன் இவ்வுலகில் ததோன்றிய கோல முதல் உளவியலும் ததோன்றியது எனக்
கூறலோம். மனிதன் தன்தனோடு நெருங்கி வோழ்பவர்களளப் பற்றி அறிய மிகவும்

❖ மற்றவர்களின் ெைத்ளதகளுக்குத் தகத் தன் ெைத்ளதளய மோற்றிக்நகோள்ளவும், தன்
ெைத்ளதகளுக்குத் தக மற்றவர்கள் ெைத்ளதளயச் சீர்திருத்தி அளமக்கவும் நதோன்று
நதோட்டு மனிதன் ஈடுபட்டிருந்தோன்.
❖ தன்னிளைதய

வோழும்

மனிதர்களிைத்துக்

கோணப்படும்

தவறுபோடுகளளக்

கண்ைோன். அளவகளுக்குக் கோரணங்கள் அறியவும் முயன்றோன்.

ஆதி மனிதனினும் அவனது சூழ்ெிளலயும்
❖ ஆதி மனிதளன எடுத்துக் நகோள்தவோம். அவன் வோழ்ந்த சூழ்ெிளல தற்தபோளதய
மனிதனது சூழ்ெிளலளய விை முற்றிலும் மோறுபட்ைது.
❖ அவன் கோடுகளிலும், மளலக் குளககளிலும், ஆற்தறோரங்களிலும் வோழ்ந்து வந்தோன்.
நகோடிய விலங்குகளுைன் வோழ்ந்தோன்.
❖ அவனுளைய வோழ்க்ளகயின் குறிக்தகோள் முக்கியமோக தவட்ளையோடி உணளவ
அளைவதும், போல் விைோளயப் பூர்த்தி நசய்து நகோள்வதுமோய் இருந்தது.
❖ ஒருவன் உயிர் வோழ்வதும், தன் இனத்ளதயும் நபருக்குவதும் முக்கியம் அல்லவோ?
அவனது அன்றோை வோழ்க்ளக அச்சம், ஐயம், உற்சோகம் தபோன்ற நமய்ப்போடுகளின்
அடிப்பளையில் இருந்தது.
❖ அவனது நுண்ணறிவு மிகுதியும் பக்குவமளையோமல் இருந்த கோரணத்தினோல் அவன்
அண்ை தகோளத்ளதயும் ஓர் உயர்ந்த நபோருள் உண்ைோக்கி ஆளோகிறது என்று
கருதினோன்.
❖ அதளன ஒரு ெல்ல ஆவியோகவும் கருதினோன். தோன் தவட்ளையோடி எளிதில்
உணளவ அளைந்தோலும், ஆபத்து ெிளலயில் இருந்து தப்பித்துக் நகோண்ைோலும்
அந்த “ெல்ல ஆவி (Spirit)” யின் உதவியோல் தோன் தனக்கு அந்ென்ளமகள் எய்தின
என்று அவன் ெம்பினோன்.
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❖ அன்றியும் அவனுக்குத் துன்பம் விளளவிக்க ஒரு “தீய ஆவி (Devil)” உண்டு
என்றும் ெம்பினோன். அவனுக்கு எதிர்போரோத விபத்து ஏற்பட்ைோல், அது தீய
ஆவியினோல் ஏற்பட்ைது என்றும் எண்ணினோன்.
❖ ெல்ல ஆவிளயயும் தீய ஆவிளயயும் வயப்படுத்தி இன்ப வோழ்க்ளக வோழப் பல

TEACHER'S CARE ACADEMY

சைங்குகளள

(Rituals)

உண்ைோக்கினோன்.

இந்த

சைங்குகளும்

அந்தந்தச்

சூழ்ெிளலக்குத் தக அளமந்தன. ெோளளைவில் அளவகள் பல மோறுதல்களும்
அளைந்தன.
❖ இன்று ெமது ெோட்டிலும், உலகத்தின் பல்தவறு போகங்களிலும், “ஹிஸ்டீோியோ

(Histeria)” தபோன்ற உள்ளக் தகோளோறுகளோல் பீடிக்கப்பட்ைவர்களளப் “தபய்”
பிடித்திருக்கிறது எனக் கருதி அதற்கோன சைங்குகளுைன் அதளன ஓட்ை முயல்வது
ஆதி மனிதன் கருத்ளத அடிப்பளையோகக் நகோண்ைததயோகும்.

உைலளமப்பும் உள இயல்புகளும்
“ஒருவனது

❖ பிற்கோலத்தில்

ததோற்றத்ளதக்

(Appearance)

நகோண்டும்,

அவயங்களின் அளமப்ளபக் நகோண்டும் (Physiognomy), ளகதரளககளளக்
(Palmistry)” நகோண்டும், உைலின் கட்ைளமப்புக் நகோண்டும் அவனின் உள்ள
இயல்புகளளயும் ெைத்ளதளயயும் விளக்கியிருக்கிறோர்கள்.
❖ தமலும்

பல

தகோடி

ளமல்

தூரத்தில்

உள்ள

“தகோள்களும்(Planets),

விண்மீன்களும்(Stars)” ஒருவன் ெைத்ளதளயயும் அவனது வருங்கோல ென்ளம
தீளமகளளயும் உருவோக்குகின்றன என்று ெம்பி வந்தோர்கள்.
❖ பிறகு பண்பும் ெோகோீகமும் பல்தவறு வளககளில் பல்தவறு ெோடுகளில் வளரத்
நதோைங்கின.
❖ இந்தியோ, சீனோ, எகிப்து ஆகிய ெோடுகள் கி.மு.3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதர
முன்தனற்றம் அளைந்திருந்தன என்பது அறிஞர்களின் துணிவு உள்ளத்ளதப் பற்றி
இந்ெோட்டு

மக்கள்

அக்கோலத்தில்

நகோண்டிருந்த

கருத்துக்கள்

மிகவும்

உயர்ந்தளவகள் என்று கருதப்பட்ைன.
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பண்ளைய இந்தியோவும் உள்ளத்ளதப் பற்றிய கருத்துக்களும்
❖ இந்திய ெோட்டிதல தவதகோலத்திலிருந்து இக்கோலம் வளர உள்ளத்ளதப் பற்றித்
தத்துவ அறிஞர்கதள சிந்தித்துள்ளோர்கள். பல்தவறு தத்துவ விதிகள் அவ்வப்தபோது

❖ ெியோயம், சோங்கியம், தயோகம், தவதோந்தம், ளசவ சித்தோந்தம், சோர்வோகம், நபௌத்தம்,
ளைனம் தபோன்ற தத்துவத் துளறகளில் உள்ளத்ளதப் பற்றிய கருத்துக்கள்
நபோதிந்து உள்ளன.
❖ தவதகோலம்

கி.மு.1500

ஆண்டுகளுக்கு

முன்தன

என்று

கருதப்படுகிறது.

அக்கோலத்திதல உள்ளத்ளத “மனஸ்” என்ற நபயர் நகோண்டு குறித்தோர்கள். “மனஸ்”
என்ற நசோல் அளத்தல் என்று நபோருள்படும்.
❖ அதன்படி உள்ளம் ஒருவனது வோழ்க்ளகக்கு இன்றியளமயோதது, அஃது ஒருவனது
அறிளவயும் இன்பத்ளதயும் அளப்பதற்கு ஏதுவோகிறது. தமலும் உள்ளம் ஓர் உைற்
சோர்புள்ள நபோருளோகவும் (Annamaya) எடுத்துளரக்கப்பட்டிருக்கிறது.
❖ இக்கருத்ளதப் பிருகதோரண்யக உபெிைத்தில் கோணலோம். ெியோயத்திலும் தவதோந்த
தத்துவ

இயலிலும்,

உள்ளத்ளத

உைளலச்

சோர்ந்த

நபோருளோகதவ

விவோித்திருக்கிறோர்கள்.
❖ உள்ளம் இன்ப துன்பங்களள அறிய உதவுகின்றது என்றும், அது போர்த்தறிய
முடியோத நுண்நபோருள் என்றும், அதளன உய்த்துணர்ந்தத அறிய தவண்டும்
என்றும் ெியோயத்தில் எடுத்துளரக்கப்பட்டுள்ளன.
❖ உள்ளத்ளதப் பற்றி மிகுதியோக உளரப்பது சோங்கிய தயோகமோகும். அதன்படி
உைலும் உள்ளமும் ‘பிரகிருதி’ எனப்படும். அது மூலப் நபோருளினின்றும் வளர்ச்சி
முளறயில் உண்ைோகின்ற ‘குணம்’ என்பதோகும். குறித்த முளறயில் பயிற்சி நசய்தோல்
உள்ளம் பல்தவறு திறன்களள அளைகிறது எனச் சோங்கியம் குறிப்பிடுகிறது.
❖ நபௌத்தத்திலும் உள்ளம் என்பது என்ன என்பது விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி
உள்ளம் என்பது ஒன்றன்பின் ஒன்றோக ெீதரோட்ைம் தபோல் வரும் ெிகழ்ச்சிகளள
இளணத்து இருப்பதோகும்.
❖ போல்

இயல்பூக்கம்

(போவதிருஷ்ளண),

(கோமதிருஷ்ளண),
அதிகோரம்

வோழதவண்டும்

வகிக்க
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(விபவதிருஷ்ளண) ஆகிய இளவகள் மனிதனின் அடிெிளல உந்து சக்திகள் என்றும்
நபௌத்தம் கூருகிறது.
❖ சோர்வோகம் உள்ளத்ளதப் பற்றி விளக்கும் தபோது அது உைளலச் சோர்ந்து எழுவது
என்றும், உைல் இல்லோவிடில் உள்ளமும் இல்ளல என்றும் கூறியிருக்கிறது.
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சோர்வோகக் நகோள்ளகப்படி கோற்று, ெிலம், ெீர், தீ ஆகிய ெோன்கு பருப்நபோருள்களோல்
ஆகியதத உைலோகும்.
❖ உள்ளம் என்பது இந்த ெோன்கு வளகயோன நபோருள்கள் ஒருங்தக இளயந்து
இயங்குவதன் கோரணமோக எழுகிறது. நவற்றிளல, போக்கு, சுண்ணோம்பு இளவகள்
ஒன்றோகச் தசர்ந்து சிவப்பு ெிறத்ளத நவளியிடுவளத இதற்கு எடுத்துக் கோட்ைோக
கூறலோம்.
❖ சிவப்பு ெிறம் நவற்றிளலயிதலோ போக்கிதலோ (அ) சுண்ணோம்பிதலோ தனியோக
இல்ளல. ஆனோல் இளவகள் ஒன்றோகச் தசரும்தபோது உண்ைோகிறது. அவ்வோதற
உள்ளமும் தமற்கூறிய ெோன்கு மூலப் நபோருள்களின் தசர்க்ளகயோல் உண்ைோகிறது.
இதுதவ சோர்வோகத் தத்துவ இயலின் கருத்துச் சுருக்கமோகும்.
❖ அறுபத்து ெோன்கு களலகளில் ஒன்றோக ‘அங்க சோத்திரம்’ அளமந்திருக்கிறது. இன்ப
வோழ்க்ளகக்கும், இன்பப் நபருக்கத்திற்கும் போல் நபோருத்தம் (Sex Relationship)
மிகவும் இன்றியளமயோதது என்ற அடிப்பளைக் கருத்ளத வோத்ஸ்யோனயனோ
என்னும் அறிஞர் விளக்கியுள்ளோர்.
❖ உைளல அறுப்பது சமயத்துக்கு ஒவ்வோது என்ற கோரணத்தினோல் அறிஞர்கள் தோம்
கண்ை

உண்ளமகளள

அனுபவ

வோயிலோகவும்

கோர்பளன

முளறயோகவும்

எடுத்துளரக்கிறோர்கள்.
❖ இந்திய ெோட்டு அறிஞர்கள் தோம் வோழ்ந்த சூழ்ெிளலகளுக்கு தக்கவோறு தத்துவ
விதிகளளயும் உள்ளத்ளதப் பற்றிய கருத்துக்களளயும் நவளியிட்ைனர். அவர்கள்
நபோதுவோகக் நகோண்ை கருத்து பின்வருமோறு; உைல் தவறு; உள்ளம் தவறு;
எனினும்

உள்ளம்

உைளலச்

சோர்ந்திருப்பது.

இளவ

இரண்ளையும்

கட்டுப்படுத்திதயோ (ஆ) இவற்றோல் கட்டுபடுத்தப்பட்தைோ இருப்பது ‘ஆன்மோ(Soul)’
என்பதோகும்.
❖ ஆன்மோவின் உளறவிைமோக உைலும், உள்ளமும் கோல அளவில் அழிந்நதோழிய

‘ஆன்மோ’ பிறப்பு, இறப்பு என்றும் இல்லோமல் அழியோ ெிளலயில் இருக்கிறது,
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ஆனோல் ஏததோ கோரணத்தினோல் உைல், உள்ளத்ததோடு கட்டுப்பட்டிருக்கிறது.
மனிதனது முடிவோன குறிக்தகோள் ‘ஆன்மோளவ’ இக்கட்டிலிருந்து விடுவித்து
உயர்ந்த ெிளலயோன பிறப்பு, இறப்பு அற்ற ெிளலளய அளைய ளவப்பதோகும்.

சிறந்த முளறயில் கோப்பது மனிதனது கைளமயோகும்.

ஐதரோப்போக் கண்ைத்தில் உளவியல்
❖ பண்ளைய கிதரக்க ெோட்டின் தத்துவக் கருத்துக்கள் மிகவும் புகழ் வோய்ந்தளவ.
பண்ளைய இந்தியர்கள் தத்துவ இயளல ஆன்ம இயலோகக் கருத, பண்ளைய
கிதரக்கர்கள் “உளவியளலதய ஆன்ம இயலோகக்” கருதினோர்கள். அதுதவ
ஆங்கிலத்தில் ‘ளசக்கோலைி” (Psychology) என்னும் நசோல்லின் நபோருளோகும்.
❖ பிளோட்தைோ (Plato), அோிஸ்ைோட்டில் (Aristotle) முதலியவர்கள் பண்ளைய கிதரக்க
ெோட்டின் தளல சிறந்த தத்துவ அறிஞர்கள் ஆவர். உைளலப் பற்றியும் உள்ளத்ளதப்
பற்றியும் அோிஸ்ைோட்டில் சிறந்த கருத்துக்களள நவளியிட்டுள்ளோர்.
❖ உள்ளம்

என்பது

நபோதுவோக

உைலுறுப்புக்கள்

உைலின்

இயங்குவதினோல்

பல்தவறு

போகங்களும்

அளமவது.

தவளல

உைலும்,

நசய்வதற்குச்

சூழ்ெிளலயினின்று எழும் தூண்ைல்கள் (Stimulus) இன்றியளமயோததோகும்.
❖ உள்ளத்ளதப் பற்றி அறிய உைளலப் பற்றிய அறிவு தவண்டும். இதுதவ
அோிஸ்ைோட்ைலின்

(கி.மு.384-322)

முக்கிய

கருத்து:

உைலும்

உள்ளமும்

இயங்குவதற்கு “ஆன்மோ” (அ) உைம்புக்குப் புறம்போன “கைவுள்” துளண தவண்டும்
என்பது

அோிஸ்ைோட்ைலுக்கு

முன்தன

வோழ்ந்தவர்களின்

கருத்து.

ஆனோல்

அோிஸ்ைோட்ைலின் கருத்து இதற்கு நபோிதும் முரணோனது.
❖ ஐதரோப்போவிதல அோிஸ்ைோட்ைலுக்குப் பிறகு பல அறிஞர்கள் உள்ளத்ளதப் பற்றிய
கருத்துக்களள

நவளியிட்ைோர்கள்.

அக்கருத்துகநளல்லோம்

நபோதுவோக

சமயத்ளதநயோட்டி இருந்தன.
❖ முதன் முதலில் விஞ்ஞோன முளறயில் உள்ளத்ளதப் பற்றிச் சிந்தித்துக் கருத்துக்களள
நவளியிட்ைவர். நைஸ்கோர்ட்ைஸ் (Descartes 1596-1650) என்பவர் ஆவர்.
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❖ ஆன்மோவின் உளறவிைமோக உைலும் உள்ளமும் அளமந்திருப்பதோல் அவற்ளறச்
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அவர் பிநரஞ்சு ெோட்ளைச் தசர்ந்த அறிஞர். அவர் உைல், உள்ளத் நதோைர்ளபப்
பின்வருமோறு விளக்கியுள்ளோர்.
❖ அஃது

ஒளி,

ஓளச

தபோன்ற

சூழ்ெிளலத்

தூண்டுதல்களோல்

ஏற்படுவது.

சூழ்ெிளலயினின்றும் எழும் தூண்ைல்கள் நபோறிகள் வழியோக உைலுள் நசன்று

TEACHER'S CARE ACADEMY

மூளளளயத் தூண்டி, மூளளயினின்றும் ஒரு வளகயோன ‘மிருக சக்தி’ (Animal Spirit)
ளய

நவளிப்படுத்துகின்றன.

இம்மிருகசக்தி,

குழோய்கள்

வழியோக

உைலின்

தளசகளள அளைந்து உைளல ெைத்ளதயோல் ஈடுபடுத்துகிறது.

த ரன தடஸ்கார்டஸ் - Rene Descartes

ெோடு: ஃப்ரோன்ஸ்
பிறப்பு: 31 மோர்ச், 1596

இறப்பு: 11 பிப்ரவோி, 1650

நரதன நைஸ்கோர்ைஸ் ஒரு பிநரஞ்சு தத்துவஞோனி, கணிதவியலோளர், விஞ்ஞோனியோக
திகழ்ந்தவர்.
முன்னர் தனித்தனி துளறகளோக இருந்த அல்ைீப்ரோ (Algebra) மற்றும் வடிவியல்
(Geometry) ஆகிய துளறகளள இளணத்து பகுப்போய்வு வடிவியளலக் (Analytic

Geometry) கண்டுப் பிடித்தவர்.
“I think, therefore I am” என்ற அவரது தத்துவ அறிக்ளகக்கோகப் நபோதுவோக
அறியப்பட்ைவர்.
உளவியலில்

இருளமவோத

(Dualism)

கருத்துக்கோக

மிகவும்

பிரபலமோக

அறியப்பட்ைவர். இவரது தகோட்போடு இரு பகுதிகளோக 1) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெம்ளம
சுற்றியுள்ள விஷயங்களள உள்ளைக்கிய இயற்பியல் எல்ளல இது “நபோருள் மற்றும்
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ஆற்றல் மண்ைலம்” எனப்படுகிறது. மற்றும் 2) மனம் மற்றும், இயற்பியல் சுற்றுச்
சூழல்களின் எல்ளலக் கைந்து நசல்கின்ற தன்ளம (Transcendent), இது அளவிைப்பை
முடியோததோகும்

1) Discourse on Method, Optics, Gemoterty and Meterology
2) Key Philosophical Writings
3) The Works of Rene Descaretes
4) Principles of Philosophy

சோன்று:
 உைல் ஒரு கடிகோரத்திற்கு ஒப்போனது என்று தைக்கோர்ட் கருதினோர். கடிகோரத்தின்
பல போகங்கள் ஒன்றோகப் நபோருந்திக் கடிகோரம் தவளல நசய்வது தபோல, உைலும்
பல உறுப்புகள் நபோருந்தப் நபற்று இயங்குகிறது என அவர் கண்ைோர்.
 உள்ளத்ளத மற்நறோரு கடிகோரத்திற்கு அவர் ஒப்பிட்ைோர். உள்ளத்ளத மற்நறோரு
கடிகோரத்திற்கு அவர் ஒப்பிட்ைோர். ஒரு கடிகோரம் கோட்டும் மணிக்கும் மற்நறோரு
கடிகோரம் கோட்டும் மணிக்கும் நதோைர்பு இல்ளல. எனினும் இரண்டும் ஒதர
மணிளயத் தோன் கோட்டுகின்றன. உைலுக்கும், உள்ளத்திற்கும் உள்ள நதோைர்பும்
இது தபோன்றததயோகும்.
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நரதன நைஸ்கோர்ைஸின் சிறந்த சில புத்தகங்கள்

CHILD DEVELOPMENT &
PEDAGOGY (TM)
PAPER – II
UNIT -4

சமூக, மனவெழுச்சி மற்றும் வெறிமுறை ெளர்ச்சி
Social, Emotional and Moral Development

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST

வ.எ.

உள்ளடக்கம்

ப.எ.

1

வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தினேப் பற்றிய னகோட்போடுகள்

1

(Theories of Growth and Development)
2

3

மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியினேப் பற்றி எோிக்சேின் னகோட்போடு
(Erikson’s Theory of Psycho-social Development)
னகோல்பபோா்க்கின்

பெறிமுனற

வளோா்ச்சியினேப்

பற்றிய

3

26

னகோட்போடு (Kohlberg’s Theory of Moral Development)
4

வளர்ச்சிப் பணி பற்றி ஹேவிகர்ஸ்ட் னகோட்போடு

34

(Havighurst's Theory of Developmental Tasks)
5

மனவவழுச்சி வளர்ச்சி மற்றும் மனவவழுச்சி நுண்ணறிவு
(Emotional Development and Emotional Intelligence)
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TNTET (PAPER – II) 2022 – 23
CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY
UNIT – IV

சமூக, மனவெழுச்சி மற்றும் வெறிமுறற ெளர்ச்சி
Social, Emotional and Moral Development
1. வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தினேப் பற்றிய னகோட்போடுகள் (Theories of
Growth and Development)
❖ ஒருவேது

அனமப்பிலும்,

மோற்றங்கனளப்

சசயல்போடுகளிலும்

சபோறுத்து

வளோா்ச்சியோேது

உள்ள

தரம்

ஒவ்சவோரு

மற்றும்

அளவு

உயிரிேத்தினுறைய

வோழ்வின் ஆரம்ப நினைகளிலிருந்து சசயல்முனற சதோடங்குகிறது.
❖ உயிோிேமோேது ஒரு குறிப்பிட்ட கோை இனடசவளியில் முழு வளோா்ச்சி மற்றும்
முன்னேற்றத்தினே

அனடந்து

முதிர்ச்சி

நினைனய

எய்துகிறது.

வளோா்ச்சியோேது என்ே மரர்க்கம் (அ) னபோக்கினேத் னதோா்ந்சதடுக்கிறது

இந்த
மற்றும்

என்ே வழியில் வளோா்ச்சியோேது தன்னே விோிவுபடுத்தி சகோள்கிறது என்பதனே
விோிவோே

ஆய்வின்

போய்சபோருளோக

எடுத்து

சகோண்டு,

புகழ்மிக்க

உளவியைோளோா்களோல் மேித இேத்னதச் சரர்ந்து ஆய்வு சசய்யப்பட்டது அனத
சதோடோா்ந்து,

பல்னவறு

னகோட்போடுகள்

வளோா்ச்சி

சசயல்முனறகளில்

கண்டறியப்பட்டது,, ஒரு மேிதேின் ஆளுனமயின் பை போிமோணங்களில் வளோா்ச்சி
நினைகள் உருவோகும்.
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சிை புகழ்மிக்க னகோட்போடுகனளக் கீழ் கோணைோம்.
1) மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியினேப் பற்றி எோிக்சேின் னகோட்போடு (Erickson’s
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Theory of Psycho-social Development)
2) சநறிமுனற வளோா்ச்சியினேப் பற்றி னகோல்சபோா்கின் னகோட்போடு (Kohlberg’s
Theory of Moral Development)
3) வளர்ச்சிப் பணி பற்றி ஹேெிகர்ஸ்ட் னகோட்போடு (Havighurst's Theory of
Developmental Tasks)

எரிக் ஹ

ோம்பர்கர் எரிக்சன் (Erik Homburger Erikson)

பிறப்பு: 15 ஜூன், 1902

இறப்பு: 12 ஹம, 1994
ெரடு: வஜர்மனி

பிரபலமோக அறியப்பட்டது: மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி னகோட்போடு – 8 (Theory
of Psycho-Social Development - 8)

விருதுகள்: புலிட்சர் ெிருது (1970), ஹதசிய புத்தக ெிருது (1970)
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2. மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியினேப் பற்றி எோிக்சேின் னகோட்போடு
(Erikson’s Theory of Psycho-social Development):
❖ எரிக் எோிக்சன் (Erik Erikson) என்பவோா் புகழ்மிக்க மனேோதத்துவ ஆய்வோளோா் ஆெரர்.

இந்த னகோட்போடோேது மேிதேின் வோழ்நோள் முழுவதும் ஏற்படும் சோதோரண (அ)
இயல்போன வளோா்ச்சியினேப் பற்றி எடுத்துனரக்கிறது.
❖ ஒரு மேிதேின் தன் சமூக சூழனைோடு ஏற்படுத்தும் ஏற்படுத்தி சகோள்ளும்
சதோடோா்பின்

மூைம்

உருவோகும்

வளோா்ச்சியினேப்

பற்றி

எரிக்சன்

கூறினர்.

பிறப்பிலிருந்து, அவேது சமூக வளோா்ச்சியோேது அவனே குறிப்பிட்ட மன
அழுத்தங்கள் (அ) முரண்போடுகளின் கீழ் னவத்துள்ள

இதனே “சநருக்கடிகள்”

(Crisis) எே அனழப்போா். இந்த முரண்போடுகள் அவேது வோழ்நோளில் சிை வளோா்ச்சி
நினைகனள எதிர்பரர்த்து ஏற்படுகிறது.
❖ ஒரு தேிமேிதேோேவன் தன்னுனடய சூழ்நினைகனளச் சரர்ந்து னமற்கூறிய
சநருக்கடிகனள

உளவியல்

முனறப்படி

சோி

சசய்து

சகோள்கிறோன்.

சமூகத்திலிருந்னதோ (அ) சமூக சூழலில் இருந்னதோ உருவோகும் ஹகரரிக்னககளின்
சிக்கைோேது ஒரு குழந்னதயின் வளோா்ச்சி மற்றும் முன்னேற்ற ஏணியில் முன்னேோக்கி
சசல்ை உதவுகிறது.
குழந்னதயோேது

அதேோல் ஒரு புதிய வளோா்ச்சியின் ஒவ்சவோரு நினையிலும்

ஒரு

புதிய

சநருக்கடியினே

எதிர்சகோள்கிறது.

அதோவது

வளோா்ச்சியின் ஒவ்சவோரு குறிப்பிட்ட நினையிலும் ஏற்படும் பிரச்சினேனய தீர்க்க
னவண்டிய னதனவ ஏற்படுகிறது.
❖ ஒருவேது

ஆளுனமயின்

வளோா்ச்சி

நினையில்

ஏற்படும்

பிரச்சினேனய

னநோா்மனறயோே மற்றும் எதிர்மனறயோே அம்சங்களில் தீர்வு கரண்கிறரர்கள்
என்பனதப் சபோறுத்து ஒருெரின் நடத்னத முடிவு சசய்யப்படுகிறது.
❖ ஒருவேது ெளோா்ச்சியின் பல்னவறு நினைகளில் ஏற்படும் 8 விதமோே சநருக்கடிகள்
(அ)

பிரச்சினேகனள

பட்டியலிடுகிறரர்.

மற்றும்

ஒருவேது

ஒட்டுசமோத்த

வோழ்நோளில் உள்ள மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியினேோடு இந்த சநருக்கடிகனளயும்
சதோடோா்புபடுத்தியுள்ளரர்.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;
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மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி நினைகளுக்கோே வயது கோைம்

TEACHER'S CARE ACADEMY

Age span for the stage of Psycho-social Development

மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியின் நினை

குறிப்பிட்ட வயது (அ) கோைம்

(Stage of Psycho-Social development)

(Specific age or Period)

நம்பிக்னக Vs அவநம்பிக்னக
சுய

அதிகோரம்

Vs

சவட்கம்

பிறப்பிலிருந்து 1½ வயது வனர
மற்றும் 1½ வயதிலிருந்து 3 வயது வனர

சந்னதகம்
துவக்க முயற்சி Vs குற்றம்

3 வயதிலிருந்து 6 வயது வனர

விடோ முயற்சி Vs தோழ்வு மேப்போன்னம

6 வயதிலிருந்து 12 வயது வனர

www.tcaexamguide.com (95665 35080;
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அனடயோளம் Vs பங்கு குழப்பம்

இளனம(12 வயதிலிருந்து 20 வயது வனர)

சநருக்கம் Vs தேினம

ஆரம்ப இளனம பருவம் (20 வயதிலிருந்து

இனடக்கோை

உற்பத்தி திறன் Vs னதக்கம்

இளனம

பருவம்

(45

வயதிலிருந்து 65 வயது வனர)
பின் இளனம பருவம் (65 வயது முதல்)

ஈனகோ ஒருனமப்போடு Vs விரக்தி

❖ னமனை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வனககள், சநருக்கடிகளின் வனககனளப் பற்றி
எடுத்துனரத்து அதனே ஒருவோின் வோழ்க்னகயின் குறிப்பிட்ட நினைகள் (அ)
கோைங்களில் சோிசசய்வதற்கோே னதனவனயக் கூறுகிறது. அனத னபோை மனேோ-சமூக
வளோா்ச்சியின் சவவ்னவறோே நினைகனள அனடயோளம் கோண்கிறது.
❖ அதோவது ஆளுனம பண்புகனள ஒவ்சவோரு குறிப்பிட்ட நினையிலும் உருவோக்கி
சகோள்ளுதல் னவண்டும். உதோரணமோக ஒருவோா் னநோா்மனறயோே பண்புகளரன
சுதந்திரம், துவக்க முயற்சி, விடோமுயற்சி மற்றும் அனடயோளம் கோணல் னபோன்றனவ
அோா்த்தமுள்ள ஆளுனமயினே உருவோக்குகிறது.
❖ அனத னபோை, ஒருெர் பிரச்சினேக்குரிய, குழப்பத்துடன் கூடிய, சோபத்திற்குரியது
னபோன்ற ஆளுனம பண்புகனள வளோா்த்து சகோள்ளும் அவனுனடய சநருக்கடிகனள
சோிசசய்து சகோள்ள முடியோமல் னபோகிறது.
❖ னமலும் எதிர்மனற பண்புகளோே அவநம்பிக்னக, சவட்கம், சந்னதகம், குற்ற
உணோா்வு, தோழ்வு மேப்போன்னம ஹபரன்றறெகறள வளோா்த்து சகோள்வோா்.

இது

னபோன்ற நடத்னத பண்புகள், சோி சசய்தல் முனறகள் (அ) உளவியல் கட்டனமத்தல்
னபோன்றனவ ஒருவன் தன் சூழ்நினைனயோடு சிறப்பரன சதோடோா்பினே ஏற்படுத்தி
சகோள்ள னதனவப்படுகிறது.
❖ னமலும் இந்த வளோா்ச்சி நினைகனள மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி எேக் குறிப்பிடுவோா்.
இந்த பல்னவறு விதமோன மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி நினைகள் திடீசரே சதோடங்கி,
திடீசரே முடிவதும் இல்னை. இன்னும் சசோல்ை னவண்டுமோேோல் ஒரு நினையோேது
அடுத்த

நினையோே

போிணோம

வளோா்ச்சியோக

www.tcaexamguide.com (95665 35080;
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சுழற்சியிலும் இருக்கிறது.
சநருக்கடிகள்

அடுத்த

அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட நினையில் தீோா்க்கப்படோத
நினைக்கு

அதற்கு

தீர்வு

கோண்பதற்கோக

எடுத்து

TEACHER'S CARE ACADEMY

சசல்ைப்படுகிறது. அதனே பின்வரும் விவோதங்களின் மூைம் கோணைோம்.

நினை 1:- நம்பிக்னக Vs அவ நம்பிக்னகக்கோே கோைம் (பிறப்பிலிருந்து 1
வயது வனர) (Stage I :- The Period of Trust Vs Mistrust (Birth to 1 ½ years)

▪

முதல் 1 வயதில் குழந்னத “நம்பிக்னக Vs அவநம்பிக்னக” என்ற சநருக்கடினய
எதிர்சகோள்கிறது. இந்த கோைகட்டத்தில் குழந்னத தன்னுனடய னதனவக்கு
அம்மோனவனயோ (அ) தன்னே கவேித்து சகோள்பவனரனயோ முழுவதுமோக
சரர்ந்து இருக்கிறது.

▪

அந்த குழந்னத சபறும் ஊட்டச்சத்து, னகயோளப்படும் மற்றும் போதுகோக்கப்படும்
விதம்

மற்றும்

நிம்மதியோே

சூழனைப்

சபோறுத்து

தன்

தோயின்

மீது

அவநம்பிக்னகயினே வளோா்த்து சகோள்கிறது.
▪

அவோா்கனள

மட்டுமல்ைோமல்

தன்னுனடய

சுற்றுபுறத்னதயும்,

நம்பைோமோ?

அல்லது னவண்டோமோ என்ற முடிவுக்கும் வருகிறது. இந்த வளோா்ச்சி நினையில்
தன்

சூழ்நினையின்

மூைம்

சபற்று

சகோண்ட

நம்பிக்னக

(அ)

அவநம்பிக்னகயோேது அக்குழந்னதயின் அடுத்த வளோா்ச்சி நினைகளுக்கும்
எடுத்து சசல்ைப்படுகிறது.

மற்றும் அதன் சதோடோா்ச்சியரக அது அவோா்களின்

ஆளுனம வளோா்ச்சியிலும் பிரதிபலிக்கிறது.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;
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நினை 2:

தன்ேோட்சி (அ) சுய அதிகோரம்

Vs

சவட்கம் மற்றும்

சந்னதகத்திற்கோே கோைம் (1 வயதிலிருந்து 3 வயது வனர)

▪

சதோடக்க கோை நம்பிக்னக மற்றும் போதுகோப்பு

உணோா்னவ குழந்னத அதன்

சூழலிடமிருந்து சபற்ற பின்பு, அதனுனடய இரண்டோம்-மூன்றோம் வயதுகளில்
அதன் இரண்டோம் கட்ட மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி நினையிறன குழந்னத கடக்க
ஆரம்பிக்கிறது.
▪

இந்த நினையில் குழந்னத தன்னுனடய புதிய உடல் திறன்கள் மற்றும் சமோழி
திறன், ஆகியவற்றினேக் சகோண்டு தன்னுனடய சூழலில் புதிய விஷயங்கனளத்
னதடவும், அவனுனடய பைம் மற்றும் பைவீேத்னத ஆய்வு சசய்து சுய அதிகோரம்
மற்றும் சுதந்திரத்னத அனடயவும் னவண்டும்.

▪

இப்னபோது தன்னுனடய சசயல்களோே நடத்தல், ஒடுதல், இழுத்தல் மற்றும் தன்
சூழலில்

உள்ள

சபோருட்கனள

னகயோளுதல்

ஆகியவற்னற

முனறயோன

போதுகோப்புடன் சசய்ய கற்று சகோள்கிறோன்.
▪

அனத ஹபரன்று விரும்பத்தகோத சமோழியினேயும் கற்று சகோள்கிறோன். ஆேோல்
அதற்கோக தன் சுதந்திரத்னத இழந்து தோன் சுதந்திர உணோா்னவ

(Sense of

Independence) சபற னவண்டும் என்ற னதனவயில்னை.
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▪

போதுகோப்பு எல்னைக்குள் இருந்து சகோண்னட னபோதுமோன வோய்ப்புகனளப்
சபற்று சுய அதிகோர உணோா்வு

(Sense of Autonomy) மற்றும் தன்னுனடய

எல்னைகனளக் குறித்த அறிவினேயும் சபறுகிறோன்.

TEACHER'S CARE ACADEMY

▪

எந்த குழந்னதகள் தன்னுனடய சுதந்திர உணோா்னவ வளோா்ச்சியனடய சசய்யும்
வோய்ப்பினே

சபறவில்னைனயோ

அக்குழந்னதகள்

தன்

திறன்களின்

மீது

சந்னதகம் சகோண்டு மற்றவோா்கள் முன்ேினையில் தன்னே சவளிப்படுத்த
சவட்கம் சகோள்வோா்.
▪

இவ்வோறு அவோா்கள் மோறுவதற்கு (அ) தன்னுனடய வோய்ப்பினே இழப்பதற்கு
அதீத-அக்கனறயுடன் இருக்கும் வபற்ஹறரர் மற்றும் அதிக கட்டுப்போடுகனள
விதிக்கும் சபற்ஹறரர்கனள கோரணமோக அனமவோா். இருந்தோலும், ஒரு குறிப்பிட்ட
அளவு சந்னதகம் மற்றும் சவட்க உணோா்னவக் சகோண்டிருப்பது தவறு அல்ை.

▪

ஆனரோக்கியமோே சந்னதக உணோா்வு தன்னுனடய எல்னைகனள வனரயறுத்து
சகோள்ள உதவுகிறது மற்றும் சவட்கத்தின் வளோா்ச்சியோேது எது சரி, எது தவறு
எே உணோா்ந்து சகோள்ளவும் உதவுகிறது.

▪

எேனவ, மனேோ-சமூக வளர்ச்சியின் இந்த நினையில், குழந்னத தன்னுனடய
சமூக சூழலில் உள்ள முரண்போடு உள்ள னதனவகனள சமன்படுத்தி சகோள்ளவும்
மற்றும் சுய அதிகோர உணோா்வு மற்றும் சந்னதகம் மற்றும் சவட்க உணோா்னவ
வளோா்ச்சியனட

சசய்து

சகோள்வது

ஆளுனமயின்

வளோா்ச்சியில்

முக்கிய

னதனவயோக அனமகிறது.

நினை 3 :- துவக்க முயற்சி Vs குற்றத்திற்கோே கோை அளவு : (3 வயதிலிருந்து
6 வயது வனர) (Stage-III : The Period of Initiative Vs Guilt ( 3 to 6 years))
▪

மனேோ-சமூக வளோா்ச்சியின் மூன்றோவது நினை 3 -லிருந்து 6 வயதுக்குள்
ஏற்படுகிறது.

னமலும் இக்கோை கட்டத்தில் துவக்க முயற்சிக்கும் அதன்

எதிர்நினையில் இருக்கும் குற்றத்திற்குமோே சநருக்கடி ஏற்படுகிறது.
▪

நம்பிக்னக மற்றும் சுய அதிகோர உணோா்னவப் பயன்படுத்தி தன் சூழ்நினைனயோடு
சதோடோா்புக் சகோள்ள, ஆரம்ப முயற்சியினே ஆரம்பிக்கிறது.

தன்னேச்

சுற்றியுள்ள ஒவ்சவோன்னற பற்றியும் குழந்னத னகள்வி எழுப்ப ஆரம்பிக்கிறது.
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▪

அனத னபோை தன் சூழனை முடிவில்ைோமல் ஆரோய்ந்து சகோண்னட இருக்கிறது,
மற்றும் பல்னவறு விதமோே சசயல்போடுகனளத் திட்டமிடவும் சசயல்படுத்தவும்
ஆரம்பிக்கிறோன்.
துவக்க முயற்சியின் அடுத்த கட்டமோக உடல் மற்றும் மேம் சரர்ந்த ஆய்வுகனள
சசய்ய

வபற்ஹறரர்களிேோல்

ஊக்குவிக்கப்படமோலும்
வோழ்க்னகயிலும்

ஊக்குவிக்கவும்

னபோகைோம்.

அெர்கள்

இறெகஹள

தேது

படைோம்

அெர்களின்

சசயல்போடுகனளத்

(அ)

ெருங்கரல

திட்டமிடவும்,

சசயல்படுத்துவதற்கோே தன் திறனே வளோா்த்துக் வகரள்ளவும் உதவுகிறது.
▪

ஒருனவனள,

குழந்னதயரனது

அதன்

வபற்ஹறரர்களோனைோ

அல்லது

போதுகோவைோா்களரஹலர ஆரம்ப முயற்சியினே சசய்ய ஊக்குவிக்கப்படோத
னபோதும் (அ) நம்பிக்னக இல்ைோத னபோதும் அல்ைது குழந்னதயின் மீது
னதனவயில்ைோத விமர்சேங்கனள னவக்கும் னபோதும், தண்டனே சகோடுக்கும்
னபோதும், சிறிய தவறுகளுக்னக வபரிய அளவில் னகோபம் சகோள்ளும் னபோதும்
குழந்னதக்கோே குற்ற உணோா்வு (Sense of Guilt) அதிகரித்து, அது குழந்றதயின்
பதற்றமோே நினைக்கு வழிவகுக்கிறது.

▪

னமலும்

முடிசவடுக்கும்

திறன்

இல்ைோமலும்,

சசயல்கள்

திட்டமிடவும்,

சசயல்படுத்தவும் தயக்கம் சகோள்ளல் னபோன்றனவ ஏற்படும். அனத னவனளயில்
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தன் தவறுகளுக்கோக அளவோே குற்ற உணோா்வு சகோண்டு, தன் திட்டமிடுதலிலும்,
தரன் முன்பு சசயல்படுத்தியதிலும் உள்ள தவறினேப் புோிந்து சகோள்ளும் னபோது,
அவோா்களின் தவறுகளிலிருந்தும் பரைம் கற்று சகோள்ளும் வோய்ப்பினேப்

TEACHER'S CARE ACADEMY

சபறுகின்றேோா்.
மேசோட்சியோேது

இருந்த னபோதிலும், இது னபோை குற்ற உணோா்வுடன் கூடிய
குழந்னதயின்

ஆளுனம

வளோா்ச்சியில்

போதிப்பினே

ஏற்படுத்தும். எேனவ இந்த மனேோ-சமூக வளோா்ச்சி நினையில் ஏற்படும்
சநருக்கடியோே துவக்க முயற்சி Vs குற்ற உணோா்வுகனள தீோக்
ா் க னவண்டும்.
▪

னமலும் குழந்னதயின் துவக்க முயற்சிக்கு சோியோே னமற்பரர்னவ கினடக்கும்
னபோதும்,

அவனுனடய

சசயல்போடுகனள

வழிநடத்தும்

னபோதும்

மற்றும்

தன்னேத் தோனே மதிப்பீடு சசய்ய ஊக்குவிக்கும் னபோதும் அது அவோா்களின் (அ)
அவேின் சிறப்போே துவக்க முயற்சியில் சவளிப்படும்.

நினை- 4 : விடோமுயற்சி Vs தோழ்வுமேப்போன்னமக்கோே கோைம் ( 6 முதல் 12
வயது வனர) (Stage-IV :- Period of Industry Vs Inferiority ( 6 to 12 years)
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TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
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B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy : 76399 67359
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TNTET 2022 - 23
CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY
கற்றல் (LEARNING)
உள்ளடக்கங்கள்
❖ கற்றல் என்பதன் விளக்கம்
❖ கற்றல் பற்றி அறிஞர்களின் கருத்து
❖ முயன்று தவறுதல் வழிக்கற்றல் முறற
❖ தார்ண்றைக்கின் கற்றல் விதிகள்
➢ பயிற்சி விதி
➢ அறைவவண் விதி
➢ விறளவு விதி
➢ காை அண்றை விதி
❖ ஆக்க நிறையிருத்தம்
❖ ஆக்க நிறையிருத்தத் துைங்கல்கள்
❖ ஆக்க நிறையிருத்தலில் பை வறககள்
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❖ ஆக்க நிறையிருத்தலும் ஆசிாியர்களும்
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➢ கருவிசார் ஆக்க நிறையிருத்தம்
➢ வைாழியும் ஆக்க நிறையிருத்தமும்
➢ ஆக்க நிறையிருத்தமும் தூண்ைல் அளவும்
➢ ஆக்க நிறையிருத்தமும் காை அளவும்
❖ தட்டு தடுைாறிக் கற்றல்
❖ பிறர் வசய்வறதப் பார்த்துக் கற்றல்
❖ உட்பார்றவ மூைம் கற்றல்
❖ கற்றலும் முதிர்ச்சியும்
❖ இறயபு முறறக் கற்றல்
❖ தற்வசயைாய்க் கற்றல்
❖ கற்றலில் ஊக்குவித்தல்
❖ ஊக்குவித்தலில் பல்வவறு வறககள்
❖ கற்றல் வறளவு
❖ ைனிதக் கற்றல் – விைங்கு கற்றல்
❖ பயிற்சி – பயிற்சி ைாற்றம்
❖ பழக்கங்கள் – கறளப்பு – கற்றல் வகாள்றககள்
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கற்றல் (Learning)
❖ ஒரு குறிப்பிட்ை குறிக்வகாளிறன அறைவதன் வதாைர்பில், கற்றல் என்பது

❖ உள்ளத்தின்

சக்தியால்

உந்தப்பட்டு,

தன்

வசயல்களால்

ஒருவன்

வபறும்

ைாற்றங்கறளவய கற்றல் என்கிவறாம்.
❖ கற்றல் என்னும் வசால்லுக்குத் “தன் வசயல் அனுபவம் ஆகியவற்றால் ஓர்
உயிாியின் நைத்றதயில் ஏற்படும் வைதுவான, படிப்படியான ைாற்றம்” என்று
வபாருள் வகாள்வது வபாருந்தும்.
❖ அனுபவத்தின் காரணைாக ஒருவனுறைய நைத்றதயில் வபரும்பாலும் நிறையான
ைாறுதல்கள் ஏற்படுகின்றன. இம்ைாறுதல்கறள கற்றறவகள் என்று கூறுவர்.
❖ ைனிதனிைத்து
ஏற்படுகின்றன.

ஏற்படும்
இவ்வறக

ைாறுதல்கள்

சிை

ைாறுதல்கறளத்

முதிர்ச்சியின்
தறவர

காரணைாகவும்

ைற்றறவகள்

எல்ைாம்

ஒருவனது கைந்த காைத்து அனுபவத்தின் காரணைாக ஏற்படுவனவாம். அதாவது
அவன் கற்பதாகும்.
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ஒருவரது நைத்றதயிறன ைாற்றுகின்ற, ைாற்றி அறைக்கின்றவவார் இயல்பாகும்.
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சான்று:
❖ ஒருவன் காறையிலிருந்து இரவில் உறங்கச் வசல்லும் வறர ஈடுபடும் வசயல்கள்
அவன் பல்வவறு வறககளில் கற்றறவகள் ஆகும்.
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❖ படுக்றகயிலிருந்து எழுவது, வசய்தித்தாறளப் படிப்பது, குளிப்பது, உண்ணுவது
வபான்ற வசயல்களில் எளிதாக ஈடுபடுகிறான். இறவகள் எல்ைாம் அவன்
வாழ்க்றகயில் அவ்வப்வபாது ைிகவும் வைய்வருந்திப் பை முயற்சிகளில் ஈடுபட்டும்
பை தவறுகள் இறழத்தும் கற்பறவயாகும்.
❖ குழந்றத ஒன்று முதன்முதலில் எழுத்துக்கறளயும், வசாற்கறளயும் எழுதக் கற்றுக்
வகாள்ளும் முறறறயக் கவனித்தால் இது வதளிவு படும். இவத குழந்றத
நாளறைவில் எழுத்துக்கறளயும் வசாற்கறளயும் எளிதாக எழுதுகிறது.
❖ கற்றல் என்பது நைது பிரச்சிறனகறளத் தீர்ப்பதற்காக வளர்த்துக் வகாள்ளப்
வபற்றவவாரு முறறயாகும். அது ஒரு நுட்பச் வசயல் முறறயின் வளர்ச்சியாகும்.
❖ கற்றல் என்றால் தூண்ைலுக்கும் துைங்களுக்கும் இறைவய புதிய உறவுகறள
அறைப்பதாகும்.

இது

புதிய

நரம்புத்

வதாைர்புகறள

ஏற்படுத்துதறையும்

வசர்த்துள்ளது.
❖ நரம்புச் சந்தி இதறனச் சாத்தியைாக்குகின்றது. நைது உள்ளார்ந்த அறைப்பினால்
சிை தூண்ைலுக்கு அளிக்கின்ற இயற்றகயான துைங்கல்கறளக் கற்றலின் துறணக்
வகாண்டு நம்ைால் ைாற்றி அறைக்க முடிகின்றது.
❖ கற்றல் என்பது ‘ைாற்றம்’, ‘வளர்ச்சி’, ‘வபாருத்தப்பாட்றைப் வபறுதல் (Adjustment)
வபான்ற வபாருள்கறளக் வகாண்ைதாகும்.

அறிஞர் கருத்து:
❖ “கற்றல்

எனப்படுவது

படிப்படியாக

நைத்றதயில்

வபாருத்தப்பாட்றை

அறைவதாகும்” என்று ஸ்கின்னர் கூறுகிறார்.
❖ வாைஸ் (Wallas.G) என்னும் அறிஞரும், “ஒருவனது வாழ்க்றகக்கு அவன் வாழும்
சமூகத்தின் வைாழி, கறை, பண்பு முதலியறவகள் இன்றியறையாதறவயாக
அறைகின்றன” என்றார்.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

5

❖ கற்றல், ைனிதனின் ஒரு தனிப்பட்ை திறறன ைட்டும் குறிக்கும் ஒரு வசால்ைல்ை.
உயிருள்ள விைங்குகளின் நைத்றதயிலும் சூழ்நிறையினால் ஏற்படும் ைாறுதல்கள்
யாவும் கற்றலினால் நிகழ்பறவவயயாகும்.

ைட்டுைன்றிப் புது நைத்றதக் வகாைங்கறளயும் வபற முடியும். இது புதிதாக எழும்
நம் வதறவகறள நிறறவுற வசய்ய இன்றியறையாதது.
❖ எல்ைா

உயிாிகளுக்கும்

கற்றல்

ஆற்றல்

உண்டு.

ஆனால்

இவ்வாற்றல்

சிற்றறிவுயிர்களிைம் சிறிதளவிவைவய காணப்படுகிறது. ைனிதனிைம் இது வபரும்
அளவில்

உண்டு.

இவ்வாற்றல்,

ஒருவனுறைய

நுண்ணறிவின்

அளறவப்

வபாறுத்ததாகும்.
❖ நுண்ணறிவு

அதிகைானால்

இத்திறனும்

அதிகைாகக்

காணப்படும்.

கற்றல்

திறனுக்கும், மூறளக்கும், முக்கியைாகப் வபருமூறளயின் புறணி (Cortex)க்கும்
வநருங்கிய வதாைர்புண்டு என்னும் உண்றை பாிவசாதறனகளின்

மூைம்

நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

சான்று:
 எலி சிக்கைறறயில் (Maze) சாியான பாறதறயக் கற்றபின் அதன் வபருமூறளப்
புறணிறய நீக்கிவிட்ைால் கற்ற திறன் முழுறையாக ைறறந்து விடுகிறது.
 ைனிதன், தனது அனுபங்களிலிருந்து ைட்டுைின்றிப் பிறாின் அனுபவங்களினின்றும்
கற்கிறான்.

தன்

முன்வனார்களின்

முன்வனார்களின்

அனுபவங்களிலிருந்தும்

அனுபங்களினின்றும்

கூைப்

கற்கிறான்.

பயன்வபறுகின்றான்.

தன்
இது

வைாழியின் வழி வதான்றுவதாகும்.
 ைனிதனின் கற்றலுக்கு வபாிதும் துறணவசய்வது வைாழி.
 கற்றல் ைிகவும் பயனளிக்கும் வறகயில் சூழ்நிறையுைன் வதாைர்புக் வகாள்வதற்கு
உதவுகின்றது.

இக்கருத்துகறள

எல்ைாம்

ைனத்தில்

வகாண்டு,

கற்றறைச்

சூழ்நிறையுைன் நாம் வகாள்ளும் வதாைர்புகளில் வைம்பாட்டிறனப் வபறுவதற்காக
நைத்றதயில் ைாறுதல்கறள விறளவிக்கும் இயங்குமுறற என வறரயறுக்கைாம்.
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 கற்றலின் அடிப்பறை விதிகள் பை. அறவகறளப் பை உளவியைறிஞர்கள்
ஆராய்ந்துள்ளார்கள். அவர்களில் ைிகவும் முக்கியைானவர்கள்,
1) தார்ண்றைக் (Thorndike)

TEACHER'S CARE ACADEMY

2) இவான் வபட்வராவிச் பாவ்வைா (Ivan Petrovitch Pavlov)
3) ஸ்கின்னர் (Skinner)
4) ஹல் (Hull)
5) வகாஃைர் (Kohler)
 உயிாினங்கள் பை பிறக்கும் வபாவத வாழ்வதற்கு இன்றியறையாத நைத்றதகறளப்
வபறுகின்றன.

ைறிவிறன(Reflex),

இயல்ப்பூக்கம்(Instinct)

முதலியறவ

உயிாினங்களிைம் அறைகின்றன. அறவகள் பயிற்சி இல்ைாைல் இயங்குகின்றன.

சான்று:
 கண்

இறைத்தல்(Winking),

வலி

உண்ைாக்கும்

வபாருறளவிட்டு

நகர்வது

(Withdrawal), சப்புதல்(Sucking) வபான்றறவகறளச் சான்றாக கூறைம்.
 ஆனால் ைனிதனிைத்தில் காணும் வபரும்பாைான நைத்றதகள் பிறப்பாலும்
பயிற்சியாலும் ஏற்பட்டுப் பின் அறவகள் ஒருங்வக இறயந்து அறைகின்றன.
குறிப்பிட்ை நைத்றத பிறப்பாைறைகிறதா அல்ைது பயிற்சியால் ஏற்படுகிறதா
என்று கூறுவது கடினம்.
 வபாதுவாக, வாழ்க்றகயின் வதறவகறளச் சந்திப்பதற்குத் வதறவயான, பல்வவறு
பழக்கங்கள்,

அறிவு,

ைனப்வபாக்குகள்

ஆகியவற்றிறனக்

கற்றல்

இயங்கு

முறறயின் மூைைாகத் தனியாள் வபறுகின்றான்.
 வாழ்க்றகயில்

ஏற்படும்

பல்வவறு

நிறைறைகளுக்கு

ஏற்றவாறு

ஒருவரது

நைத்றதயில் ைாற்றங்கறளக் கற்றல் ஏற்படுத்துகின்றது.
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பிறப்பு: 31.08.1847
நாடு: அவைாிக்கா

இறப்பு: 09.05.1949
அறியப்படுவது: உளவியைாளர்

“ஒப்பீட்டு உளவியல் ைற்றும் கற்றல் வசயல் முறறயில்” இவரது பணி
இறணப்புக் வகாட்பாட்டிற்கு வழி வகுத்தது.

“ஆயத்த விதி, பயிற்சி விதி, விறளவு விதி” வபான்றவற்றற ஒரு புதிர்வபட்டி
ைற்றும் பூறனறயக் வகாண்டு வசாதறனகள் மூைைாக ஆராய்ந்து கற்றல்
வறளக்வகாட்றை வழங்கியவர். இந்த வசாதறன “முயன்று தவறிக் கற்றல்”

(Trial & Error Method) என்றறழக்கப்படுகிறது.
தார்ண்றைக் “குழந்றத வளர்ச்சி (Child Development)” பற்றிய ஆய்றவ ஒரு

“புறநிறை அறிவியைாக (objective science)” ைாற்றினார்.
தார்ண்றைக், “கல்வி ைற்றும் உளவியலில் (Education and Psychology),

வசாதறனகள் ைற்றும் புள்ளிவிவர ைாதிாிகளின் பயன்பாட்றை (Tests and
Statistical models)” நிறுவினார்.
உளவியல் கழகத்தின் குழுவின் உறுப்பினராக இருந்தார் ைற்றும் 1912 -ல்
அவைாிக்க உளவியல் கழகத்தின் தறைவராக பணியாற்றினார்.
ஜான் B.வாட்சன் ைற்றும் இவான் பாவ்வைாவின் சைாகாைத்தவர்.

“ஆல்ஃபா ைற்றும் பீட்ைா” பதிப்பு வசாதறனகளில் ராபர்ட் வயர்க்ஸ்க்கு
உதவினார். இந்த முறறவய இன்று ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude
Battery) முறறக்கு வழிவகுத்தது.
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முயன்று தவறுதல் வழிக் கற்றல் (Trial and Error Learning):
நாம் வளர்ச்சியுறும் வபாழுது, பை இயக்கச் வசயல்கறளயும், திறன்கறளயும் கற்றுக்
வகாள்கின்வறாம்.

அறவகளுள்

சிை,

கற்றலின்

ைிக

எளிய

வறககளுக்கான

TEACHER'S CARE ACADEMY

சான்றுகறள அளிக்கைாம்.
இயக்கக் கற்றல் வபரும்பாலும் முயன்று தவறிக் கற்றலின் மூைைாகவவ ஏற்படுகின்றது.

சான்று 1:
 நீந்தக்

கற்றுக்

வகாள்வதில்

முதலில்

தவறான

அறசவுகறளயும்

தவறான

வீச்சுகறளயுவை பயன்படுத்த முயலுகின்றனர். இறவகள் யாவும் ஒவ்வவான்றாகத்
தவிர்க்கப் வபறுகின்றனர்.
 சிை

ைாதங்கள்

இப்பழக்கம்

பழகிய

பின்னவர

ஏற்படுகின்ற

காைம்

சாியான

அறசவுகள்

முழுவதிலுவை,

உருவாகுகின்றன.

முயன்று

தவறிக்

கற்றல்

ஏற்படுகின்றது.

சான்று 2:
 ஒருவன் பை முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுப் பை பிறழகள் வசய்து முடிவில் ஒரு
குறிப்பிட்ை ஆற்றலில் திறனுறையவனாகிறான்.
 ஒருவன்

துப்பாக்கியால்

ஓர்

இைத்றதக்

குறிறவத்து

அடிக்கிறான்

என்று

வகாள்வவாம். முதன் முயற்சியில் அவன் குறி தவறுகிறான். பை முயற்சிகளுக்குப்
பின் குறியின் அருகிைாவது அடிக்கும் ஆற்றறை அவன் அறைகிறான்.
 இந்த அடிப்பறை எண்ணத்றத முதன் முதைாக ஆராய்ந்தவர் தார்ண்றைக் என்னும்
உளவியைறிஞர் ஆவர்.

சான்று:
 தார்ண்றைக்
கற்றலிறனப்

சிை

ஆய்வுக்

பற்றிய

கூை

பாிவசாதறனகறளச்

பிரச்சிறனயின்

ஆய்வுகள்

வசய்தார்.

பைவற்றிற்கு,

விைங்குக்
இறவ

அடிப்பறையாக அறைந்தன.
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பூறனகளின் ைீதான தார்ண்றைக்கின் வசாதறனகள்

 ஒரு கூண்டில் பசியுைனுள்ள ஒரு பூறன றவக்கப்வபற்றது. கூண்டுக்கு வவளிவய
ஒரு ைீன் துண்டு றவக்கப்வபற்றது. பூறன வசயலில் இறங்குவதற்கு வவண்டிய
வபாதிய அளவு ஊக்குவித்தல் இருப்பதற்காக பூறனறயப் பசியுைனும், வவளிவய
ைீன் துண்டும் றவக்கப்வபற்றன.
 உள்வள உள்ள ஒரு வநம்புக் வகாலிறன அழுத்துவதன் மூைம் கதவு திறந்து
வகாள்கின்றவாறு வபட்டி வசய்யப்வபற்றது.
 இப்பாிவசாதறனயின் மூைம் பூறனயின் நைத்றதயிறனப் பற்றியும் வசயல்கறளப்
பற்றியும் விாிவான விளக்கத்திறனக் வகாடுக்கின்றார்.
 பூறண அறைதியிறன இழந்து வவளிவய வபாவதற்குாிய எல்ை முயற்சிகறளயும்
வசய்தது. கூண்டுக்குள் இருந்த அறசயக் கூடிய வபாருள்கறள எல்ைாம் அறசத்தும்,
கம்பிகறளப்

பிராண்டியும்,

கடித்தும்

தனது

அறைதியின்றைறயப்

பூறன

வவளிக்காட்டியது.
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உள்ளடக்கங்கள்
நுண்ணறிவு என்பதன் விளக்கம்
நுண்ணறிவு பற்றி அறிஞர்களின் கருத்து
நுண்ணறிவின் அமைப்பு பற்றி உளவியல் ககொள்மககள்
நுண்ணறிவுக்கொன கொரணிகள்
நுண்ணறிவில் தனியொள் வேற்றுமைகள்
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நுண்ணறிமே ஆய்தல்

TEACHER'S CARE ACADEMY

நுண்ணறிவுச் வ ொதமனயின் முதல் வேற்றுமைகள்
நுண்ணறிமே ஆய்தல்
நுண்ணறிவுச் வ ொதமனயின் முதல் அளவுவகொல்
நுண்ணறிவு ஈவு
நுண்ணறிவு ஈவின் தன்மை
நுண்ணறிவில் கொணப்படும் வேறுபொடுகள்
நுண்ணறிவு ேளர்ச்சி
நுண்ணறிவு பரவி உள்ள விதம்
நிமையொன நுண்ணறிவு
நுண்ணறிவுச் வ ொதமன ேமககள்
க ொல் ொர்ந்த ஆய்வு – க ொல் ொரொத ஆய்வு
நுண்ணறிவும் உளக்வகொளொறும்
நுண்ணறிவில் பொல் வேற்றுமை (ை) இன வேற்றுமை
நுண்ணறிவுச் வ ொதமனகளும் ஆசிரியர்களும்
நுண்ணறிவு ஆய்வுகளின் உபவயொகங்கள்
நுண்ணறிவு பற்றிய ககொள்மககள்
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நுண்ணறிவு (Intelligence)
நுண்ணறிவு என்பதன் விளக்கம்

புனையப்பட்டு

வழக்கிலிருக்கின்றது.

எல்லொவித

ிச ர ொவொல் (Cicero)

அறிதல்

முனறகளுக்கும்

பயன்படக்கூடிய ச ொல்னல அொிஸ்டொட்டில் (Aristotle) புனைந்தொர்.
❖

ைிதன் இயல்பிரலரய அறியும் ஆற்றனல உள்ளொர்ந்த நினலயில் சபற்றிருந்தொன்
என்று

சகொள்ளப்படுகின்றது.

ஒவ்சவொருவனும்

விலங்குகளிடத்தும்

பிறப்பிரலரய

அறியும்

இது

ொத்திய ொகின்றது.

ஆற்றனலப்

சபொதுவொகப்

சபற்றிருக்கின்றொன், அதனை நுண்ணறிவு என்று சகொள்ளுகின்றொர்கள்.
❖ நுண்ணறிவு சபரும்பொலும் எண்ணற்ற வழிகளில் வன யறுக்கப்படுகிறது. அது
பலத ப்பட்ட திறன்கனளக் குறிப்பிடுவதொகக் சகொள்ளப்படுகிறது. ிலர் அது

பு

வழிப் சபறப்படுகிறது என்கின்றைர்.
❖ பிறர் அது கல்வி மூலம் கற்கப்படும் ஒரு திறன

என்கின்றைர். எந்த வனகயில்

வன யறுப்பிலும் நுண்ணறிவு நடத்னதகளின் இயல்புக் கூறு ஆகும்.
❖

ைிதைின் நடத்னதக்கு அடிப்பனடயொக அன ந்திருக்கும்
க்திகளில் நுண்ணறிவுத் திறன் ஒன்றொகும். ஆதி

ிறப்பொை உள்ளச்

ைிதைிடத்தில் உடல் வன்ன

ிறந்திருந்தது.
❖ தற்ரபொனதய

ைிதைிடத்தில் நுண்ணறிவு பக்குவ னடந்துள்ளது. நுண்ணறிவு,

பொிணொ த்தின் தற்ரபொனதய ின்ைம் என்றும் கருதப்படுகிறது. அதன் கொ ண ொக
உளவியலொர்

ைிதைின் நுண்ணறினவப் சபொிதும் ஆ ொய்ந்து அதன் தன்ன னயப்

பற்றிப் பல்ரவறு கருத்துக்கனள சவளியிட்டிருக்கிறொர்கள்.
❖ ஒருவனை இன்சைொருவைிட ிருந்து பிொித்தறிதல், அவன் எவ்வொறு சவவ்ரவறு
சூழல்களில் நடந்து சகொள்கின்றொன். தன் ஊக்க நினல, புலன் கொட் ி கற்றல்
முனறகனள எவ்வொறு நிறுவைம் ச ய்கின்றொன் என்பதன் மூலர

கற்க இயலும்.

❖ தைியவன் எந்த அளவு அதிக ொக கற்கிறொரைொ அந்த அளவு அவன் தைக்ரகயுொிய
திறன களின் வடிவ அன ப்பினை வளர்த்துக் சகொள்கின்றொன். கற்கும் சபொருட்டு
சபருக்கிக் சகொண்ட திறன கள் சபொருத்தப்பொட்டிற்கொக அதிகொித்த ரபொக்கின்
வினளவொக இருக்கின்றது.
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❖ “நுண்ணறிவு” என்ற ச ொல் இலத்தீன் ச ொழியிலிருந்து
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❖ ஒரு

ிலர் வின வில் கற்றுக் சகொள்கின்றைர். ரவறு

ிலர் அதனைரய

ிகவும்

ச துவொகக் கற்றுக் சகொள்கின்றைர். இன்னும் ிலர் கற்றுக் சகொள்வரத இல்னல.
ிலர் தங்கள் அறிவினை சவற்றிக

TEACHER'S CARE ACADEMY

❖ ரவறு

ில ொல்

இவ்வொறு

தைியவர்களுக்கினடரய

ொக கற்றுக் சகொள்கிறொர்கள்.
ச ய்ய

கற்றல்

முடிவதில்னல.

அறினவப்

இவ்வனகயொை

பயன்படுத்தல்

சூழல்களுக்கு

எதிர்வினைப் புொிதல் ஆகியவற்றில் கொணப்படும் ரவறுபொடுகள் பற்றி இன்னறய
உளவியல் சபரும் அக்கனற சகொண்டுள்ளது.
❖ இந்நிகழ்ச் ிகளனைத்னதயும்

விவொிக்க

வல்லதொகக்

கருதப்படும்

கருதுரகொள்

நுண்ணறிவு ஆகும்.

ொன்று:
 ஒருவன் ஓர் அனறயுள் நுனழய முயல்கிறொன். ஆைொல் கதவு தொழிடப்பட்டு
இருக்கிறது. தைது உடல் வன்ன யொல் அவன் கதனவத் தள்ளித் திறக்க
முயல்கிறொன்.
 அரத நினலயில்

ற்சறொருவன் கதனவத் திறக்க இயலொன க்குறிய கொ ணத்னத

ஆ ொய்கிறொன்; தனடயொக இருக்கும் சபொருனளக் கண்டுபிடித்து அனத நீக்கிவிட்டுப்
பிறகு எளிதில் அனதத் திறக்கிறொன்.
 முதலில் முயன்றவன்
இ ண்டொவது

ிருக பலத்னதப் பயன்படுத்திைொன் என்று கூறலொம்.

ைிதைின் நடத்னதனய, அவன் நுண்ணறினவக் சகொண்டு கதனவத்

திறந்தொன் என்றுக் கூறலொம்.

அறிவு நுண்ணறிவு ரவறுபொடு
❖ ஓர் அனறயில் இருக்கும் நொற்கொலிகனள எண்ணுவது அறினவக் சகொண்டு ஏற்படும்
நடத்னதயொகும். ஆைொல் விருந்துக்கு எதிபொர்க்கும் நண்பர்களுக்கு ரவண்டிய
நொற்கொலிகனள

எண்ணுவது

ஒரு

வனகயில்

நுண்ணறிவுச்

ச யல்

என்று

குறிப்பிடலொம்.
❖ அறினவக் சகொண்டு சபொருனளப் பற்றிய அறிவு சபறுகிரறொம். ஆைொல் அந்த
அறினவப் பயன்படுத்தி ஒரு ச யனல நினறரவற்றுதற்ரகொ (அ) ஒரு குறிக்ரகொனள
அனடவதற்ரகொ உொிய நடத்னதயில் ஈடுபடுவது நுண்ணறிவுச் ச யல் எைக்
கூறப்படுகிறது.
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நுண்ணறிவுப் பற்றி அறிஞர்களின் கருத்து:
❖ நுண்ணறிவு என்பது பற்றிச்
உண்ன

ொியொை விளக்கம் கூறுவது

ிறிது கடிைம். இதன்

இலக்கணம் பற்றிப் பற்பல கருத்துக்கள் சதொிவிக்கப்பட்டுள்ளை.

[1857-1911], நுண்ணறிவினுள்

Binet)”

புனைதல்,

சதொடங்கிய

ச யனலத்

“புொிந்துக்

சகொள்ளல்,

சதொடர்ந்து

முடித்தல்,

புதுன
தைது

நடத்னதயிலுள்ள குற்றங்கனளக் கொணல்” ரபொன்ற கூறுகள் அடங்கியுள்ளை
என்றொர்.
❖ ஸ்சபன் ர்

(Spencer) என்பொர் நுண்ணறினவச்

ிக்கலொை

சூழ்நினலயில்

உயிொியிைது தகவன த்துக் சகொள்ளும் ஆற்றல் என்று சகொள்கின்றொர். பல
உயிொியல் அறிஞர்கள் இக்கருத்னத ஏற்று, நுண்ணறிவு உடன் பிறந்த ஆற்றல்
என்று கூறிைர்.
❖ கொல்டன் (Galton) என்பொர், சபொதுவொக அறிகின்ற கற்றனல, “ர லொை நுட்பத்

திறன
ிறப்புத்

(Super Faculty)” என்று கருதுகின்றொர். சபொதுவொை திறன்களிலிருந்து
திறன்கனள

கூறுகின்றொர்.

ில

நுண்ணறிவு

என்ற

நினைவு,

கற்பனை

என்பது

ரபொல

ரவறுபடுத்திக்

யங்களில் கொல்டன் சபொதுவொக அறியும் திறனைக் குறிக்க
ச ொல்னலப்

பயன்படுத்துகிறொர்.

கொல்டன்

கூறும்

ரவறுபொட்னட, பீரை (Binet) ஏற்றுக் சகொள்ளுகின்றொர்.
❖ சடர் ொன் (Terman) என்பொர் நுண்ணறிவினை சவற்று நினலச் ிந்தனைத் திறன்
என்று

வன யனற

ச ய்கிறொர்.

இந்த

வன யனற

குறுகிய

தன்ன யதொக

இருக்கின்றது. நுண்ணறிவின் குண இயல்பு புலன் கொட் ி உளவியல் முனறகனளப்
ரபொன்றது. ர லும் நுண்ணறினவ சவற்று நினலச்
ொியொகொது.

பின்னையது

நுண்ணறிவிற்கு

ிந்தனையுடன் ஒப்பிடுவது

அப்பொற்பட்ட

கொ ணிகனளத்

தன்ைகத்ரத சகொண்டுள்ளது.
❖ விகின்ஸ், ர யர் (Wickens and Meyer) என்பொர் தைியவன் பி ச் ினைகனளத்
தீர்த்தல் சவற்று நினல

ொர்ந்தவற்னறக் னகயொளுதல், ச ொழிப்படுத்துதல், புதிய

சபொருட்கனளக் க ல் ஆகியவற்றில் சகொள்ளும் முதன்ன ரய நுண்ணறிவொகும் எை
வன யறுக்கின்றொர்.
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❖ நுண்ணறிவுச் ர ொதனைகளின் தந்னத எைப்படும் “ஆல்பி ட் பீரை (Alfred

6

❖ ர லும் சதொடர்புகனள புலன் கண்டறிதல் சவற்று நினலப் சபொருட்கனளக்
னகயொளல், ச ொழினய எளிதொகப் பயன்படுத்துதல், கற்ற கருதுரகொள்கனள
நினலநிறுத்தம் ச ய்தல் ரபொன்ற திறன்களின் ஒட்டு ச ொத்த ொை ஒரு முழுன த்
திறன ரய நுண்ணறிவு என்றும் கூறப்படுகிறது.
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❖ ர ொஸ்ரகொ விட்ஸ் (Moskoweitz) ஒரு ில வனகயொை ிக்கலொை கொொியங்கனளச்
ச ய்வதற்கொை ஓர் தைியவைின் திறன னய நுண்ணறிவு குறிக்கிறது என்று
கூறுகிறொர்.
❖ ஸ்சடர்ன்

(Stern)

என்னும்

உளவியலறிஞர்

புதுத்ரதனவகளுக்குத் தகுந்தவொறு தைது

நுண்ணறிவு

என்பது

ிந்தனைனய நைவுடன் பயன்படுத்தும்

ரபொது கினடக்கும் ஆற்றல் என்று விளக்குகிறொர்.
❖ ஸ்சடொடொர்ட் (Stoddard) என்பவர் நுண்ணறிவு, அவ்வொற்றனல பி திபலிக்கும்
ஒருவைது

சவளிப்பனட

நடத்னதகனளக்

சகொண்ரட

திப்பிடப்படுகிறது

என்கிறொர்.
❖ நுண்ணறிவு

ிகுந்துள்ள

ஒருவன்

கடிை ொை,

ிக்கலொை

ச யல்கனளயும்

ிக்கைத்துடனும் ரவக ொகவும் ச ய்து முடிப்பொன். கருத்தியல் பி ச் ினைகளுக்கும்
எளிதில் வினட கொண்பொன். தொன் நன்ன யனடய வினழயும் இலக்குகளுக்குத்
தகுந்தபடி

தைது

சபற்றிருப்பொன்.

நடத்னத
இவன்

ொற்றியன க்கும்

நடத்னத,

திறனையும்

சபொதுவொகச்

அதிக

மூகத்திற்குப்

அளவில்
பயன்படும்

வழியிரலரய அன யும். இவன் தொன் ர ற்சகொள்ளும் ச யல்கனளத் தைது
ைசவழுச் ிகளொல் பொதிக்கப்படொ ல், முழுமூச்சுடன் தன்

க்தி யொனவயும்

பயன்படுத்திச் ச ய்து முடிப்பொன். இவ்வொறு ஸ்சடொடொர்ட் நுண்ணறிவுள்ளவைின்
ச யற்பண்புகனள விளக்கியுள்ளொர்.
❖ தொர்ஸ்ரடொன் (Thurstone) என்பொர், நைவு நினல உள்துடிப்புகனளயும் (Impulses)
அவற்றின் நினறனவயும் இனணப்பது நுண்ணறிவு என்கிறொர். உள்துடிப்புகனள
அறிந்துக் சகொள்ளும் வின னவச் ொர்ந்து தைியவைது நடத்னதயும் நுண்ணறிவும்
இருக்கின்றை.
❖ அவர் நுண்ணறினவ உளப்பொங்கு என்று சகொள்கின்றொர். அது உருப்சபறொத
உள்துடிப்புகனள

ஒரு

நினலயில்

ஆக்கும்

ஆற்றல்

உள்ளது

என்கிறொர்.

உள்துடிப்புகனள வன யனற ச ய்யொத வன யிலும் இந்த வன யனற நினறவு
சபறொது. பல உள்துடிப்புகனள உடலியல் ரதனவகனளப் பற்றி விழிப்பு நினலயில்
உணர்தல் நுண்ணறிவு ஆகொது.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118)

7

❖ “தொர்ண்னடக் (Thorndike)”

கூற்றுப்படி நுண்ணறிவு ஒரு சபொதுவொை திறன்

i)

சவற்றுநினல நுண்ணறிவு

ii)

சபொறியியல் நுண்ணறிவு

iii)

முதொய நுண்ணறிவு

சவற்றுநினல நுண்ணறிவு:
❖ எண்கள், அறிகுறிகள், கருத்துக்கள் ஆகியவற்னறத் தக்கவொறு பயன்படுத்தலிலும்
புொிந்துக் சகொள்ளுதலும் இருக்கின்றது.

சபொறியியல் நுண்ணறிவு
❖ இயந்தி ப்

சபொறிகனளத்

திறன யுடன்

புொிந்துக்

சகொண்டு

தக்கவொறு

பயன்படுத்துவதில் இருக்கின்றது.

முதொய நுண்ணறிவு:
❖

முதொய நுண்ணறிவு என்பது ஆண், சபண் பொலன ப் புொிந்துக் சகொண்டு, அதன்
வழி

ைித உறவுகனள அறிவுக் கூர்ன யுடன் ச யல்படுத்துவதில் இருக்கின்றது.

❖ கொர்ட்ைர்

ர்ஃபி

(Gardner

என்பவர்,

Murphy)

கற்றலுக்கொை திறன யிைின்றும், இது ந ம்பு

நுண்ணறிவு

ண்டலத்தின்

என்றொல்

ிக்கலினைசயொட்டி

நினலயொக அதிகொிக்கிறது என்றும் கூறுகிறொர். அவர் அனுபவத்திலிருந்தும்,
சூழ்நினலயிலிருந்தும்
கூறுகின்றொர்.

லொப னடவதற்கொை

அவ து

நுண்ணறிவு

திறன ரய
பற்றிய

நுண்ணறிவு

வன யனற

என்று

உயிொியல்

கண்ரணொட்டத்தில் அடிப்பனடயிலுள்ளது.
❖ சவஷ்லர் (Weschler) என்பொர், சூழ்நினலனயத் திறம்படவும் அறிவொய்வுடன்
ிந்தித்தும், உலகுடன் ஒத்தும் தைியவன் ஒரு ர

ச் ச யல்படுதனல நுண்ணறிவு

என்று வன யனற ச ய்தொர். அவர் கூற்றுப்படி, நுண்ணறிவு

ிகப் ப ந்த

ஒன்றொகும்.
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அன்று. இது மூன்று ரவறுபட்ட ச யல் நினலகள் உனடயது ஆகும்.
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❖ ஏசைன்றொல், தைியவைது நுண்ணறிவு நடத்னதனய ஒரு முழுன யொை பண்பொகக்
சகொள்ளுகின்ரறொம்;

தன்ன யொல்

ொறுபட்டும்,

திறன்களொலொயது ொை

ர ர்க்னகயொகும். ச யல் ரநொக்குடன் ச யல்படுதனலச் ச யலொற்றல் நடத்னத
என்று

விவொிக்கின்றொர்கள்.

சபரும்பொலொை

உளவியலொர்கள்

நுண்ணறினவ

TEACHER'S CARE ACADEMY

அறிவொற்றலுனடய ச யல்களுடன் உறவுபடுத்திக் கூறுகிறொர்கள்.
❖ இஸ்பிக்ஸ்,

க்கொண்ட்லஸ் (Spikes and Mecandless)

நுண்ணறிவுச்

ர ொதனைகள்

எதனை

என்பவர்கள்

அளவிடுகின்றைரவொ

அதுரவ

நுண்ணறிவொகும் என்று கூருகின்றைர். ஏசைைில், நொன் நுண்ணறிவு என்று
குறிப்பிடும் ஒன்னறத்தொன் பயன்படுத்தும் கருவியினைக் சகொண்டு அளவிட
முற்படுதனல இங்கு கவைிக்க ரவண்டும்.
❖ பலவனக நுண்ணறிவுச் ர ொதனைகள் இருப்பனதப் ரபொன்ரற, பலவனகயொை
நுண்ணறிவுகளும் இருத்தல் கூடும். எைரவ, நொம் அளவிட முற்படும்ரபொது எந்த
குறிப்பிட்ட

நுண்ணறிவினை

நொம்

கருதுகிரறொம்

ரவண்டும். இவ்வனகயொை ச யல்முனறச்

என்று

சதளிவொகக்

ொர்ந்த வன யனற

கூற

ிலருக்கு ஏற்றுக்

சகொள்ளக்கூடிய ச யல் முனறயொகும்.
❖

ிொில்

பர்ட்

(Cyril

Burt)

என்பொருனடய

அடிப்பனடகளிலிருந்து, நுண்ணறிவு என்பது ஆக்கச்

முன்னைய

ஆய்வுகளின்

ிந்தனைத் திறன் என்றும்,

அது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஏற்ற பண்புகனளக் சகொண்டுள்ளது என்றும், நம்முன்
உள்ள பல கருத்துகளுக்கும் ரவறு
உறவுகனள

சதளிதல்

ற்றப் சபொருத்த ொை கருத்துகளுக்கும் உள்ள

என்றும்

ஸ்பியர்ர ன்

கருத்துத்

(Spearman)

சதொிவிக்கின்றொர்.
❖ அவர் கூற்றுப்படி நுண்ணறிவு என்பது அறிவு, வொழ்க்னகனய முழுன யொைதொக
உருவொக்கிக் சகொள்ளும் திறைொக இருக்கின்றது.
❖ ஒருவன்

பி ச் ினைகனளயும்,

சூழ்நினலகனளயும்

னகயொளுகின்றொன்

என்னும்

அன கிறது. இது

ிகுந்த விொிவொை வன யனற என்று குனற கூறப்படலொம்.

ஆளுன னயப்

பற்றிய

திறைில்

வன யனறயில்

தொன்

எவ்வனகயொகக்

நுண்ணறிவுனடய

நுண்ணறிவும்

குணநலன்

ற்றப்பிற

குணப்

பண்புகளுடன் ர ர்க்கப்படுகின்றை.
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நுண்ணறிவின் அன ப்பு பற்றி உளவியல் சகொள்னககள்:
❖ நுண்ணறிவின் இலக்கணம் பற்றிப் பல கருத்துக்கள் உளவியலுலகில் நிலவி
நுண்ணறிவின்

கொணப்படுகின்றை.

இங்கு,

அன ப்பு பற்றியும்

அவற்றுள்

முக்கிய ொை

பல சகொள்னககள்
ிலவற்னறச்

ிறிது

ிலர் நுண்ணறிசவைப்படுவது ஒரு “சபொதுத்திறன் (Unitary Ability)”

என்று

விளக்குரவொம்.
❖

கருதுகின்றைர்.

இந்த

ஒற்னறத்

திறரை

பலத ப்பட்ட,

நுண்ணறினவ

அடிப்பனடயொகக் சகொண்ட ச யல்களின் பின்ைன வதொகும்.
❖ இக்சகொள்னகனய, நுண்ணறினவப் பற்றிய “முடிய சு சகொள்னக (Monarchic

Theory of Intelegence)” எைலொம். பல குடி க்கனள ஆட்டுவிக்கும் அதிகொ ம்
அனைத்தும்

ஓர்

அ

ைிடம்

ச யல்களுக்குப்பின் அவற்னறச்

குவிந்துள்ளது

ரபொல,

பலத ப்பட்ட

ொிவ இயக்கும் ஒர ஒரு சபொதுத் திறனுண்டு.

இதுரவ ஒருவைது நுண்ணறிவொகும்.
❖ இக்சகொள்னகயில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க குனறப்பொடு ரதொன்றுகிறது. நுண்ணறிவு
எைப்படுவது ஒர திறனைக் குறிப்பது என்றொல் நுண்ணறிவு

ிகுந்துள்ள ஒருவன்

ஈடுபடும் எச்ச யலிலும் அத்திறன் விளங்க ரவண்டும்.
❖ எவ்வனகச் ச யனலயும் சவற்றியுடன் அவைொல் ச ய்து முடிக்க இயல ரவண்டும்.
ஆைொல்

வொழ்க்னகயில்

நம் ொல்

சபற்றுள்ளவர் எைப்படுரவொரும்,

கொண முடிவதில்னல.

நுண்ணறிவு

ிகுதி

ிந்தனைத் திறன் அதிக ிருப்பினும், நினைவுத்

திறரைொ ச யலொற்றும் திறரைொ குனறந்து கொணப்படுவனத பொர்க்கிரறொம்.
❖ முடிய சுக்

சகொள்னகயடிப்பனடயில்

இனத

விளக்குவது

கடிைம்.

இக்குனறப்பொட்னட நீக்க ரவறு ில உளவியலறிஞர்கள், நுண்ணறிவு எைப்படுவது
ஒர

ஒரு சபொதுத் திறனைக் குறிப்பிடுவதன்று; பல குறிப்பிட்ட திறன்களின்

சதொகுப்னபரய நுண்ணறிவு என்கிரறொம்.
❖ இத்தனகய கருத்னதத் தொர்ண்னடக், தர்ஸ்டன் ற்றும் கில்ஃரபொர்ட் ரபொன்ரறொர்
சகொண்டுள்ளைர்.
❖ தர்ஸ்டன், நுண்ணறிவுக்குள் 13 தைிப்பட்ட கூறுகள் அடங்கியுள்ளை என்று
கருதுகிறொர்.
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வருவது ரபொலரவ,

10

❖ இவற்றுள் அடிப்பனடக் கூறுகளொக இருப்பனவ.
1) எண்ணொற்றல் (Numerical Ability - N)
2) நினைவொற்றல் (Memory -M)

TEACHER'S CARE ACADEMY

3) ச ொல்திறன் (Verbal Ability – V)
4) இடவொற்றல் (Spatial Ability – S)
5) ச ொல் ரவகம்(Word Fluency – W)
6) புலன் கொட் ித் திறன்(Perceptual Ability - P)
7) புதிருக்கு வினட கொணும் ஆற்றல்(Reasoning – R)

தர்ஸ்டன் கருத்துப்படி நுண்ணறிவு என்று எந்த ஒரு சபொது ஆற்றலும் இல்னல:
❖ நுண்ணறிவு பற்றிய சபரும்பொலொை வன யனறகளுக்கும், வருணனைகளுக்கும்,
கல்வித்துனறயடிப்பனட உண்டு. ஒவ்சவொரு பண்பொட்டிலும் கல்வித் துனற
நடவடிக்னககளின்

மூலம்

க்களது

நுண்ணறிவின்

திப்பிடும்

ரபொக்கு

கொணப்படுகிறது.
❖ மூனளயின் பொிணொ

வளர்ச் ி, உலகின் ரவறு எந்த வனகயொை உயிொியிைொலும்

சவளிப்படுத்தப்படும் நடத்னதகள் எல்லொவற்றிற்கும் ர ம்பட்ட நடத்னதகனள
ைிதைிடம் ரதொற்றுவித்திருக்கிறது.
❖ இந்நடத்னதகள்

சபொதுவொக

நுண்ணறிவினைப்

பி திபலிக்கின்றை.

எைரவ

இவற்னற நுண்ணறிவு நடத்னதகள் எைக் கூறலொம்.

நுண்ணறிவுக்கொை கொ ணிகள் (Factors of Intelligence):
❖ ஒரு ரகொணத்திலிருந்து அணுகிைொல் நுண்ணறிவு என்ற ச ொல்லிற்குத் த ப்படும்
வன யனற சதளிவொக இல்னல.

ிலர் ஒர

ஒரு திறனை

ட்டுர

நுண்ணறிவு

குறிப்பிடுகின்றது என்று கருத்ரதற்றம் (Suggest)ச ய்கிறொர்கள்.
❖

ற்றும் ிலர் ஆய்தல், புலன் கொட் ி ச ய்தல்,

ைப்பொடம் ச ய்தல், கற்றல் ஆகிய

எல்லொம் அறிந்துக் சகொள்ளும் நிகழ்ச் ிகனளப் ப ந்த அளவில் நுண்ணறிவில்
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23

7

பிறழ்வோன உள்ளநிலை
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I. உளநலவியல்

உளநலவியலின் வளர்ச்சி:
“உள்ளத்தினை திட நினலயில் னவத்துக்ககொள்வதற்கொை வழிகனள அறிவிக்கும்
துனறயய (உளவியல்) உளநலவியல்” எைக் கூறியவர் – வொரன் (Warren)
“உள நலவியல் என்பது திட உள்ளத்திற்கு அடிப்பனடயொை விதிகனள ஆரொய்ந்து
அனத

கொக்க

வழிக்கொட்டுதயல
நலவியல்”

உள
என்று

கூறியவர்

–

டிொிவர்

(Drever)
ஒருவன்
பற்றிக்

தன்னைப்
ககொண்டுள்ள

எண்ணத்திற்கும்
(Perceived

Self)

தான்

இன்ைவொறிருக்க

இலட்சியத்திற்கும் (Ideal Self)
(இதனை

ஆரொடய்ந்தறிந்து

யவண்டும்

எைக்

ககொண்டுள்ள

உள்ள யவறுபொயட உளயநொய் அனடய கொரணம்,
யபொக்க

வழிக்கொட்டுவயத

உளநலவியல்)

எைக்கு

கூறியவர் – கொர்ல் யரொஜர்ஸ் (Carl Rogers)
ககொனல, களவு, தற்ககொனல, விபசொரம் முதலியனவ உளநலவியலில் அடங்கும்.
இவற்றிற்கொை அடிப்பனடக் கொரணங்கனளக் கண்டறிந்து அவற்னறக் கனளவயத
உளநலவியலின் அடிப்பனட யநொக்கங்களின் ஒன்றொகும்.

உளநல இயலின் வரலொறு:
உளநல இயலின் வரலொறு ஏறக்குனறய ஐம்பது (50) ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொன்
துவங்கியது.
மருத்துவரொகயவொ

உளவிலறிஞரொகயவொ

இல்லொமயலயய

உளநலவியனலத்

துவங்கியவர் – கிளிஃயபொர்ட் பியர்ஸ் (Clifford Beers)
உளநலவியலின் தந்னத – கிளிஃயபொர்ட் பியர்ஸ் (Clifford Beers) ஆவொர்.
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கொர்ல் யரொஜர்ஸ் (Carl Rogers)
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பிறப்பு
மொர்ச் 30, 1876

இறப்பு
ஜூனல 9, 1943

நொடு
அகமொிக்கொ

அக்கொல உள மருத்துவ நினல:
Manic Depression – என்பது உளச்யசொர்வு
“தன்னைப் புொிந்துக் ககொண்ட உள்ளம்” (A Mind That Found Itself) என்ற நூனல
கவளியிட்டவர் – கிளிஃயபொர்ட் பியர்ஸ் (Clifford Beers)
அக்கொலங்களில் (20 ஆம் நூற்றொண்டு) கிளர்ச்சி மிக்க உளயநொயொளிகனள (Excited
Patients) கட்டுப்படுத்துவதற்கு உடம்பு, னக, கொல் (Straight Jacket) கருவியொல்
கட்டப்பட்டது. (இவற்னற பியர்ஸ் தைது நூலில் விளக்கிைொர்)
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உளநலவியலின் துவக்கம்:
உளநலவியல் என்ற கசொல்னல உலகிற்கு வழங்கியவர் – அடொல்ஃப் யமயர் (Adolf
Meyar)
அடொல்ஃப் யமயர் (Adolf Meyar) உள மருத்துவத் துனறயில் ஆர்வம் கொட்டக்

TEACHER'S CARE ACADEMY

கொரணமொக இருந்தவர் கிளிஃயபொர்ட் பியர்ஸ் (Clifford Beers)

உளநல இயக்க வளர்ச்சி:
முதல் முதலொக உளநலக் கழகம் துவங்கப்பட்ட நொள் – 1908 யம 6
துவங்கப்பட்ட இடம் – ககைக்டிகட் (Connecticut), அகமொிக்கொ

உளநல இயக்கம் யவரூன்ற கொரணமொக இருந்தவர்கள்
1) கடௌலஸ் (Toulouse)

-

பிரொன்ஸ்

2) கமௌொிஸ் (Maurice Graig)

-

இங்கிலொந்து

3) வொன்யல (Vonley)

-

கபல்ஜியம்

4) ஃகபரொொி (Ferrari)

-

இத்தொலி

5) யசொம்மர் (Sommer)

-

கஜர்மைி

6) ஸ்யடன்ஸ்கி (Stansky)

-

ஆஸ்தியரலியொ

முதல் உளநல மொநொடு:
ஆண்டு

-

1930

இடம்

-

அகமொிக்கொ

பிரதிநிதிகள் -

53 நொடுகனளச் யசர்ந்தவர்கள்

இரண்டொம் உளநல மொநொடு:
ஆண்டு

-

1937

இடம்

-

பொொிஸ்

1943 -ல் 32 மொநிலங்களில் பணியொற்றும் 78 அனவகளும், கவவ்யவறு நொடுகளில்
பணியொற்றும் 30 யதசிய அனவகளும் உறுப்பிைர்களொக விளங்கிைர்.
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மூன்றொவது உளநல மொநொடு
ஆண்டு

-

1948

இடம்

-

லண்டன்

TEACHER'S CARE ACADEMY

முக்கிய கருத்து : “உளநலமும் உலகக் குடியுொினமயும்” என்ற கபொருள் பற்றி ஆரொயப்பட்டது.

நொன்கொவது உளநல மொநொடு
ஆண்டு

-

1951

இடம்

-

கமக்ஸியகொ

ஆரொயப்பட்ட தனலப்பு :
❖ கல்வியியல் உளநலம்
❖ கதொழில், கதொழிற்கூடம் சொர் உளநலம்
❖ அயல் நொட்டில் குடிபுகுயவொர் உளநலம்
❖ நொடும், வீடும் இழந்யதொர் உளநலம்
❖ உளமருத்துவத்திலுள்ள பிரச்சினைகள்
லண்டைில் நனடப் கபற்ற மொநொடு 300 கமிஷன் -களின் சிகரமொக விளங்கியது.
28 நொடுகனளச் யசர்ந்த 500 உறுப்பிைர்களது கருத்துக்கள் இத்தனகய மொநொடுகளில்
கவளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இன்னறய நினல:
இன்னறய உளநல அரங்கு (World Federation of
Mental Health) தனலனமயகம் அனமந்துள்ள இடம் –
லண்டன்
உளநலம் பற்றியக் கருத்துக்கனள மக்களினடயய
உருவொக்கவும்,

பரப்பவும்

இவ்வரங்கு

கபொிதும்

பயன்படுகின்றது.
அவ்வரங்குக்கு ஆயலொசனை வழங்கும் நிறுவைம் –
அனைத்து நொட்டு கல்வி, சமூக கலொச்சொர நிறுவைம் (UNESCO – United Nation
Education Social and Culture Organisation).
குழந்னதகள் உளநலப் பல்நொட்டுக் கழகமும் (International Council of the Mental
Health of Children) இவ்வனகயில் நல்ல பணியொற்றி வருகின்றது.
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உளநல இயலின் பணிகள் (இலட்சியம்):
கபற்யறொரும், ஆசிொியரும், மொணவரும் உளநலப்பொங்கொை உறவுமுனற ககொள்ள வழி
யகொலுவது.
யபொரொட்டம்,

மை

முறிவு,

ஏமொற்றம்,

பிொிவுத்

துயர்கள்

உளயநொய்கள்

ஆகியவற்னற உொிய முனறயில் தீர்த்தல்.
குழந்னதப் பருவம் முதல் முதுனம வனரயுள்ள உளநலப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுக்
கொணும் முனறகனள விளக்குதல்.
உளநல மிக்க சந்ததினய உருவொக்க உதவுவது.
குழந்னதகனள சிறந்த முனறயில் வளர்ப்பதற்கொை வனககனளக் கூறுவது.
கபொருந்திய கதொழினல யதர்ந்கதடுக்கவும் உதவுகிறது.
மண வொழ்வில் இருசொரரும் இனயந்து விளங்கவும் உளநல இயல் கசயல்பட்டு
வருகிறது.
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2. பிறழ்வான உளநிலைபற்றிய கருத்துக்கள்
❖ உள நிகழ்ச்சிகள் மூலளலயச் சார்ந்து ஏற்படுகிறது.
❖ உள நநாய் மூலளக்கு ஏற்படும் நநாய்.
❖ பால் உணர்ச்சிகள் ஒடுக்கப்படும்நபாது பிறழ்வான உளநிலைகள் உண்டாகின்றது.

TEACHER'S CARE ACADEMY

❖ அதிகமாக பாலுறவில் ஈடுபடுவதால் உளநநாய்கள் உண்டாகின்றன.

❖ வறுலமயின் காரணமாகவும் உளப்பிறழ்வு நதான்றுகிறது
❖ குடும்பப் பபாறுப்புகள் அதிகாிப்பதன் காரணமாக உளப்பிறழ்வு ஏற்படுகிறது.
❖ காதல் நதால்வியும் உளப்பிறழ்வுக்கு காரணமாக உள்ளது.
❖ கவலைகளால் பிறழ்வுநிலை வருகிறது.
❖ கூட்டுக்குடும்பங்கள் நிலைமாறித் தனித்தனிக் குடும்பங்கள் சமூகத்தில் நதான்றுவதால்
உளப்பிறழ்வு நதான்றுகிறது.
❖ நாகாீகம் விலரவாகப் பரவுவதால் பிறழ்வுநிலை அதிகாிக்கின்றது.
❖ நுண்ணறிவு குலறவாக இருப்பதால் உளப்பிறழ்வுநிலை வருகிறது.
❖ தலைப்பிரசவத்தின் நபாது உளப்பிறழ்வு வருகிறது.
❖ பநருங்கியவர்கள்

யாராவது

இறந்து

விடுவதால்

அதிர்ச்சியின்

காரணமாக

உளப்பிறழ்வு ஏற்படுகிறது.
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உளப்பிறழ்வு நிலை 2 வலகப்படும்.
1. உளக்நகாளாறுகள்

உளக்நகாளாறுகள் பபரும்பாலும் சூழ்நிலையின் அடிப்பலடயில் உண்டாகின்றன,

ஆய்வுகள்:❖ அபமாிக்க

நாட்டில்

நபரனாய்ட்

(PARANOID)

என்னும்

உளக்நகாளாறினால்

பிடிக்கப்பட்டவர்கள் நாஜி பஜர்மனியர்கலளப்நபால் பபாய்த் நதாற்றமும், பபாய்
எண்ணமாகவும் இருந்தனர்.
❖ உளக்நகாளாறு மற்றும் உளநநாய்களுக்கான அடிப்பலட விதிகலள ஆராய்ந்தவர்கள்,
i) ைாங்கனர் (LANGER)
ii) லமக்நகல் (MICHEAL)
❖ இவர்கள் வாழ்க்லக பநருக்கடி, வாழ்வின் பளு ஆகியவற்லற மூைமாகக்பகாண்டு
ஆராய்ச்சி நடத்தினர்.
❖ அபமாிக்காவிலுள்ள நடுநகரம் என்ற பதாழில் நகரம் ஒன்லற ஆராய்ச்சிக்குாிய
இடமாகத் நதர்ந்பதடுத்தனர்,
❖ இந்த ஆய்வில் 1000-க்கும் நமற்பட்நடார் பங்பகடுத்தனர்.
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ஆய்வின் முடிவு – (அபமாிக்காவிலுள்ள நடுநகாில்)
1/5 பகுதியினர்

- நல்ை உளநைம் பகாண்டவர்கள்.

3/5 பகுதியினர்

- ஓரளவு உளக்நகாளாறு பகாண்டிருந்தனர்.

1/4 பகுதியினர்

- முற்றிலும் உளக் நகாளாறுக்பகாண்டிருந்தனர்.

20 வயதில்

- 15.3% பழுதலடந்தவர்களாக இருந்தனர்.

30 - 40 வயதில்

- 23.2% உளநைம் குன்றியவர்களாக இருக்கின்றனர்.

50 வயதில்

- 30.8% உளநைம் குன்றியவர்களாக இருக்கின்றனர்.

பாதிப்பிற்கான காரணங்கள்:❖ திருமணம் ஆகாத நிலைலம (ஆண்கநள அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்)
❖ திருமணம் முறிவு
❖ லகவிடப்பட்டவர்கள்
❖ திருமணத்தால் ஏற்படும் பபாருத்தப்பாட்டு பிரச்சலன
❖ நவறு பிரச்சலனகளாலும் உளநைம் பாதிக்கப்படைாம்
❖ பபற்நறாாின் சமூகப் பபாருளாதாரநிலை குலறபாடு
❖ இலவ கீழ்நிலை சமூகப் பபாருளாதார நிலையினாிடம் அதிகமாக காணப்படுகிறது,
❖ “மதம் பகாஞ்சமும் முக்கியமற்றது” என்று கூறும் பபாற்நறார்களின் குழந்லதகளின்
உளநைம் பபாிதும் பாதிக்கப்படுகிறது.
❖ “மதம் ஓரளவு முக்கியமானது” என்று கூறும் பபாற்நறார்களின் குழந்லதகளின்
உளநைம் மிக்கவர்களாக காணப்படுகின்றனர்.
❖ கீழ்நிலை சமூகப் பபாருளாதார நிலையினாிடம் பண்புக்நகாளாறுகள் (CHARACTER
DISORDERS) அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது.

ஆய்வின் முடிவு (காரணங்கள்)
❖ பபற்நறாாின் குன்றிய உளநைம் (மற்றும்) உடல்நைம்
❖ குழந்லதப்பருவ பபாருளாதார வறுலம நிலை
❖ குழந்லதப்பருவத்தில் குன்றிய உடல் நைம்
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❖ குழந்லதப் பருவத்தில் சிதறுண்ட குடும்ப ஒற்றுலம
❖ பபற்நறாலர தவறாகப் புாிந்துக்பகாள்ளுதல்
❖ பபற்நறாருடன் சச்சரவுகள், கருத்து நவறுபாடுகள்

3. நாளமில்ைாச் சுரப்பிகள்
➢ என்கஃபநைடிஸ் (Encephalitis) என்பது மூலள
வீக்கத்லத உண்டாக்கும் நநாய்
➢ இது பபரும்பாலும் சிறுவர்களிடம் காணப்படும்
நநாய்
➢ இந்த நநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள் சிைர்
கட்டுக்கடங்காத நடத்லதயில் ஈடுபட்டுக்
குற்றவாளிகளாக ஆவதுண்டு.

நாளமில்ைாச்சரப்பிகளும். ஆளுலமயும்
➢ ஹார்நமான்கள் உடலுறுப்புகளின் இயக்கத்லத அதிகாிக்கநவா அல்ைது
குலறக்கநவா பசய்கிறது.
➢ ‘பான்கிாியாஸ்’ (Pancreas)
என்னும் சுரப்பி அதன்
சத்துக்கலள சீரணத்திற்குக்
காரணமான குடலில் நநராகக்
கைக்கிறது.
➢ பான்கிாியாஸ் ‘இன்சுலின்’
(Insulin) எனும் சத்திலன
உற்பத்தி பசய்து இரத்தத்தில்
கைக்கிறது.
➢ இவ்வாறு நிகழாவிட்டால்
‘டயபிடிஸ்’ (Diabetes) எனும் நநாய் உடலில் ஏற்படுகிறது.
➢ ‘இன்சுலின்’ உடலில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் சர்க்கலரலயப் பிராணவாயுவாக மாற்றி
உடலியக்கத்தற்கு உதவுகிறது.
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பநஞ்சுப் பபருஞ்சுரப்பி (THYROID GLAND)
➢ லதராய்டு

சுரப்பி

(பநஞ்சுப்

பபருஞ்சுரப்பி) ஒரு (1) அவுன்சுக்கும்
குலறவாக

இருக்கும்

(28.35
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கிராமிற்கும் குலறவாக)
➢ இச்சுரப்பிற்கு

நசதம்

ஏற்பட்டால்

ஒருவனிடம் விறுவிறுப்புக் குலறந்து.
ஒவ்பவாரு

பசயலிலும்

பமதுவாக

பசயல்படுகிறான்.
➢ இந்த

நிலைக்கு

‘மிக்ஸிடிமா’

(Myxoedema) எனப் பபயர்.

இதனால் ஏற்படும் குலறபாடுகள்:➢ இதனால் நதால் பஞ்சு நபால் மிருதுவாக மாறிடும்.
➢ தலசகள் (Muscles) மற்றும் மூலளயின் இயக்கங்கள் குலறயும்.
➢ மனிதன் அறிவீனன் (Feebleminded) நபால் நடந்துக்பகாள்வான்.
➢ லதராய்டு சுரப்பி பவளியிடும் சத்து ‘லதராக்ஸின்’ (Thyroxin) எனப்படும்,
➢ லதராக்ஸின் முக்கிய சத்து ‘ஐநயாடின்’ (Iodine) ஆகும்.
➢ இவற்றின் முக்கியப் பணி உடல் இயக்கத்திற்கு காரணமான ரசாயன உற்பத்தி
பிராணவாயு உற்பத்தி இலவகலளச் சமநிலையில் லவப்பது.
➢ லதராய்டு

சுரப்பி அதிகாித்தால் ஒருவன் எளிதில் முன்நகாபமலடபவனாகவும்,

கவலையில்

ஆழ்ந்துவிடுபவனாகவும்,

பிறழ்வான

பமய்ப்பாடு

நிலை

உலடயவனாகவும், அதிக விறுவிறுப்பு உலடயவனாகவும் காணப்படுவான்.

அட்ாினல் சுரப்பி
➢ ‘அட்ாினல் சுரப்பி’ சிறு நீரகத்திற்கு நமநை உள்ளது.
➢ இச்சுரப்பி ‘புறணி’ (Cortex), பமடுல்ைா (Medulla) என இரு பகுதிகலள உலடயது.
➢ புறணியினின்று பவளிப்படும் சத்துக்கு ‘கார்ட்டின்’ (Cortin) எனப்படும்.
➢ பமடுல்ைாவினின்று பவளிப்படும் சத்துக்கு ‘ஆட்ாினின்’ (Adrenim) எனப்படும்.
➢ காசநநாய் காரணமாக கார்ட்டின் பகுதி நசதம் ஏற்படுகிறது.
➢ இதற்கு ‘அடிசன் நநாய்’ (Addisons Diesease) என்று பபயர்.

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980;

76399 67359;

93602 68118)

11

மெடுல்லா

TEACHER'S CARE ACADEMY

அட்ரினல்சுரப்பி

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980;

76399 67359;

93602 68118)

Child Development & Pedagogy
PAPER - II
(வினாக்கள்)

TEACHER’S ELIGIBILITY TEST
FOR

TEACHER’S CARE ACADEMY, KANCHIPURAM
TNPSC-TRB- COMPUTER SCIENCE -TET COACHING CENTER
HEAD OFFICE:
NO. 38/23, VAIGUNDA PERUMAL KOIL,
SANNATHI STREET, KANCHIPURAM – 1. CELL: 9566535080
B.Off 2: 65C, Thillai Ngr(West), 4th Cross St, Trichy – 620018
B.Off 3: Vijiyaraghavachariar Memorial Hall(Opp to Sundar Lodge), Salem

Trichy: 76399 67359

Salem: 93602 68118

TNTET 2022 – 23 - CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY

Paper 2 - Most Important Questions (500)
1) ‘Mnemonics’ என்பது ------- உடன் த ொடர்புடடயது
(A) நிம ொனியொ

(B) நிடனவு

(C) இரத் ம ொடை

(D)

2) இன்டறய சூழலில் குழந்ட ைளிடம்

ற ி

ிை முக்ைிய ொை இருக்ை மேண்டிய ஒன்று

(A) நுண்ணறிவு

(B) ஆளுட

(C) நல்த ொழுக்ைம்

(D) அனுபேம்

3) “கூட்டொளிக் குழுப் பருேம்“ என்று அடழக்ைப்படும் பருேம்
(A) குழந்ட ப் பருேம்

(B) பிள்டளப்பருேம்

(C) கு ரப் பருேம்

(D) நடுத் ர ேயது பருேம்

4) வீர ொை ங்ைள் புொிபேொிடம் துணிச் ல்

5)

ற்றும் -----

(A) பொிவு

(B) அன்பு

(C) உடல்ேலிட

(D)

னி

ிகுந்து ைொணப்படும்.

னேலிட

னதேழுச் ியின் தேளிப்பொடு ைீழ்க்ைொணும் ேொிட யில் அட யும் என

க்டூைல்

ைருதுைிறொர்.
(A) த யல் → உணர்வு → அறிவு

(C) அறிவு → உணர்வு → உடலியக்ைம்

(B) அறிவு → சூழ்நிட
(D)

னதேழுச் ி → உணர்வு → அறிவு

6) இருப்ப ில் ிறந் ேற்டற குழந்ட ைளுக்கு ேழங்ை

னி இனம் ைடன்பட்டுள்ளது என

ஐ.நொ. டப ----- ல் பிரைடனப்படுத் ியது.
(A) 1969, ஆைஸ்ட் 15

(B) 1969, ஏப்ரல் 20

(C) 1959, ஜீட

(D) 1959, நேம்பர் 20

16

→ உடலியக்ைம்
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7) அச்சு

ற்றும்

ின் ஊடைங்ைளில் முன்னிட ப்படுத் ப்பட மேண்டியடே

(A) ேொழ்க்டையின் ஏற்றுக்தைொள்ளக்கூடிய எ ிர் டறயொன பகு ி
(B) ேொழ்க்டையின் ஏற்றுக்தைொள்ளக்கூடிய மநர் டறயொன பகு ி
(C) ேொழ்க்டையின் மநர் டற, எ ிர் டறயொன பகு ி

TEACHER'S CARE ACADEMY

(D) ேொழ்க்டையின்

ைிழ்ச் ியற்ற பகு ி

8) ஆ ிொியர் ைருத்துப்தபொழிவு முடறடய அடிக்ைடி பயன்படுத்துே ன் மூ ம் -----(A) ஆக்ைத் ிறன்

(B) நுண்ணறிவு

(C) பு ன்ைொட் ி

(D) நிடனவு

9) ிறனொய்வுச் ிந் டனடயத் தூண்டுேது ----(A) முன் மூடள

(B) ே து மூடள

(C) இடது மூடள

(D) பின் மூடள

10) ட னடிக்ஸ் என்னும் ஆங்ைி ச் த ொல்லின் தபொருள்
(A) பல்மேறு தபொருள்ைடளப் பிொித் ல்
(B) பல்மேறு தபொருள்ைடள ஒருங்ைிடணத் ல்
(C) தபொருட்ைடள ஒப்பிடு ல்
(D) பல்மேறு தபொருட்ைடள ேடிேட த் ல்
னக்கும்

11)

பிறருக்கும்

ைிழ்ச் ியும்

பயனும்

ேிடளைின்ற

ேடையில்

எல் ொ

நிட ைளிலும் தபொருத் ப்பொடுடன் த யல்படுேது
(A) சூழ்நிட
(C)

ொர்ந் து

னப்பொன்ட

12) ைேனத் ின் ஊ

(B)

ொர்ந் து

னந ம் ொர்ந் து

(D) தபொருளொ ொரம் ொர்ந் து

ொடும் ன்ட யின் ைொ

அளவு

(A) 5 - 20 ேினொடிைள்

(B) 10 - 15 ேினொடிைள்

(C) 3 - 25 ேினொடிைள்

(D) 7 -10 ேினொடிைள்

13) SQ3R முடறயொல் மம்படுத் ப்படுேது -----(A) ைேனம்

(B) நொட்டம்

(C) ஊக்ைம்

(D) நிடனவு

14) இன்று

ிங்ைள் ைிழட , நொடள

றுநொளுக்கு முந்ட ய ைிழட

-----இது எந்

ேடை

ம ொ டன?
(A) தபொது அறிவு

(B) புொிந்து தைொள்ளு ல்

(C) ைணி ஆய்வு

(D) த ொற்ைளஞ் ியம்
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தமிழ்
500 வினாக்கள்
1. பாரதிதாசன் தமிழுக்குச் சூட்டியுள்ள பபயர்
(A) நிலவு

(B) ஞாயிறு

(C) விண்மீன்

(D) ததன்

2. ”தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் ததாள் – இன்பத் தமிழ் எங்கள் கவிததக்கு வயிரத்தின் வாள்”!
என்று பாடியவர்
(A) கவிமணி

(B) பாரதிதாசன்

(C) சுரதா

(D) பாரதியார்

3. பபாருத்துக:
பசால் பபாருள்
(1) நிருமித்த

-

(a) மக்கள் குழு

(2) விதளவு

-

(b) தசார்வு

(3) சமூகம்

-

(c) உருவாக்கிய

(4) அதசதி

-

(d) விதளச்சல்

(A) c, d, a, b

(B) a, b, c, d

(C) c, b, a, d

(D) d, a, b, c
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4. எதிர்பசால் தருக:
(1) புகழ்

-

(a) விடம்

(2) இளதம

-

(b) இகழ்

(3) அமுதம்

-

(c) சுறுசுறுப்பு

(4) அசதி

-

(d) முதுதம

(A) b d a c

(B) a c d b

(C) a d b c

(D) d b c a

5. ……………………. அமுபதன்று தபர்
(A) தமிழுக்தக

(B) தமிழுக்கு

(C) தமிழுக்கும்

(D) தமிழிற்கு

6. தமிழ் எங்கள் உயர்விற்கு எல்தலயாகிய …………………… தபான்றது.
(A) அம்பு

(B) வாள்

(C) தவல்

(D) வானம்

7. ……………………… எங்கள் சமூக வளர்ச்சிக்கு ஊர் ஆகும்.
(A) இன்பத்தமிழ்

(B) சங்கத்தமிழ்

(C) உயிர்த்தமிழ்

(D) ஆதசத்தமிழ்

8. தமிழ்க்கும்மி என்னும் கவிததப்தபதழ பாடல் எழுதியவர்
(A) பாரதியார்

(B) பபருஞ்சித்திரனார்

(C) கவிமணி

(D) சுரதா

9. பதன் பமாழி, தமிழ்ச்சிட்டு, தமிழ் நிலம் ஆகிய இதழ்கதள நடத்தியவர்
(A) சுரதா

(B) கல்யாண சுந்தரனார்

(C) பபருஞ்சித்திரனார்

(D) கண்ணதாசன்

10. ……………………. சிறந்து வாழ்வதற்கான வழிகாட்டு முதறகள் பகாண்டது தமிழ்
(A) எட்டிலும்

(B) பத்திலும்

(C) இரண்டிலும்

(D) நான்கிலும்
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11. மாணிக்கம் என்ற இயற்பபயர் பகாண்ட கவிஞர் ………………….
(A) கவிமணி

(B) பாரதிதாசன்

(C) திருவிக

(D) பபருஞ்சித்திரனார்

(A) கண்ணதாசன்

(B) ஆலந்தூர் தமாகனரங்கன்

(C) பபருஞ்சித்திரனார்

(D) வாணிதாசன்

13. தமிழ்க்கும்மி கவிததப்தபதழ பாடல் இடம்பபறும் நூல்
(A) கனிச்சாறு

(B) பகாய்யாக்கனி

(C) நூறாசிாியம்

(D) பாவியக் பகாத்து

14. பபாய்யாதம அகற்றும் பமாழி ……………………
(A) கன்னடம்

(B) தமிழ்

(C) பதலுங்கு

(D) உருது

15. பல பமாழிகள் கற்ற புலவர் ………………..
(A) திருவள்ளுவர்

(B) வள்ளலார்

(C) பாரதிதாசன்

(D) பாரதியார்

16. நமக்குக் கிதடத்துள்ள மிகப் பழதமயான நூல்
(A) ததவாரம்

(B) பதால்காப்பியம்

(C) திருவாசகம்

(D) சிலப்பதிகாரம்

17. தமிழ் – என்ற பசால் முதன்முதலில் ஆளப்படும் நூல்
(A) திருக்குறள்

(B) ததவாரம்

(C) பதால்காப்பியம்

(D) புறநானூறு

18. மல்லியின் – தாவர இதலப்பபயர்
(A) ஓதல

(B) ததழ

(C) தாள்

(D) புல்
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12. பாவலதரறு என்று சிறப்புப்பபயரால் அதழக்கப்படும் கவிஞர் ………………………
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TNTET - 2022 - 2023
ENGLISH
More Important Question Paper
1. A- Hello, what ______ your name?
(A) is

(B) are

(C) am

(D) be

2. Where ______ you ______?
(A) is / from

(B) are / in

(C) are / is

(D) are / from

3. Which embraced tradition’ the Word ‘embraced’ here means
(A) Pleased

(B) Followed

(C) disused

(D) performed

4. ‘an example by overcoming all difficulties’ The word ‘overcoming’ means
(A) Conquering

(B) over bearing

(C) reaching

(D) not coming

5. ‘Living a life, which embraced tradition, which part of speech is the underlined word?
(A) Pronoun

(B) Determiner

(C) Adjective

(D) Adverb
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6. Which part of speech is the underlined word in the following sentence:
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I don’t know Why he is so hostile to me.
(A) adjective

(B) Adverb

(C) Preposition

(D) pronoun

7. Which of the following adjectives does not apply to the Soldiers?
(A) Courageous

(B) disciplined

(C) Patriotic

(D) impractical

8. Name the figure of speech used in ‘the Valley of Death’.
(A) Metaphor

(B) Simile

(C) Synecdoche

(D) Metonymy

9. Which the part of speech is the underlined word in the following sentence?
(A) Determiner

(B) Pronoun

(C) Conjunction

(D) Preposition

10. Identify the part of speech of the underlined word in the following sentence.
It is often held that as a principle
(A) Pronoun

(B) Adverb

(C) Adjective

(D) Preposition

11. Which Part of Speech is the underlined word in the following sentence?
(A) Determiner

(B) Preposition

(C) Adverb

(D) Conjunction

12. The phrase, ‘draws out’ as used here means
(A) breaks away

(B) Clears out

(C) Moves out

(D) hurries out

13. Which Part of Speech is the underlined word in the following sentence?
(A) verb

(B) Preposition

(C) Adverb

(D) Adjective
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TNTET 2022 – 23 - MATHEMATICS

Most Important Questions (500)
1) 12 ப ொருட்களின் வொங்கிய விலை ப ொருட்களின் விற்ற விலைக்கு சமம் எனில்
கிலைக்கும் ைொ (A) நஷ்ை சதவீதம்
A) 10%

B) 20%

C) 15%

D) 18%

2) A - இன் வருமொனம் B – ன் வருமொனத்லதவிை 20% அதிகம் எனில் B இன் வருமொனம்
A – ன் வருமொனத்லத விை எவ்வளவு சதவீதம் குலறவு.
A) 33 ⅓ %

B) 10%

C) 16⅔%

D) 20%

3)120 இல் 72 இன் விழுக்கொடு மதிப்பு
A) 50%

B) 55%

C) 60%

D) 70%

4) ஒரு

ொத்திரத்தின் பமொத்த எலையில் 15% தொமிரம் உள்ளது. அதிலுள்ள தொமிரத்தின்

எலை 75கி எனில் ொத்திரத்தின் பமொத்த எலை
A) 750 கி

B) 600கி

C) 540 கி

D) 500 கி

5) ஓர் எண்ணிக்லகயிலிருந்து 35ஐக் கழிக்க, அந்த எண் தன் மதிப் ில் 20% குலறகிறது
எனில், அந்த எண்ணின் 5 இல் 4 மைங்கின் மதிப்பு
A) 70

B) 80

C) 90

D) 140
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6) மொத வருமொனம் ரூ 20,000 ப றும் ஒருவர், ஒவ்பவொரு மொதமும் ரூ.3000 -ஐ
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சசமிக்கிறொர் எனில் அவருலைய மொதச் சசமிப்பு சதவீதம்
A) 5%

B) 10%

C) 15%

D) 20%

7) ஒரு எண்ணின் 75% உைன் 75 ஐக் கூட்டினொல் அசத எண் கிலைக்கும் எனில் அந்த
எண்?
A) 150

B) 200

C) 225

D) 300

8) ரொஜொ தன்னுலைய மொத வருமொனத்தில் 40% உணவுக்கொகவும், 20% வீட்டு
வொைலகக்கொகவும்,

10%

ப ொழுதுச ொக்குக்கொகவும்

மற்றும்

10%

இதர

பசைவுகளுக்கொகவும் பசைவிடுகிறொர். அவரது மொத வருமொனம் ரூ.12,000 எனில் அவரது
மொத சசமிப்பு.
A) 1800

B) 2000

C) 2400

D) 2800

9) ஒரு கூலையில் உள்ள பமொத்த ஆரஞ்சு

ழங்களில் 18% ஆனது 36 எனில், கூலையில்

உள்ள பமொத்த ஆரஞ்சு ழங்களின் எண்ணிக்லக?
A) 100

B) 150

C) 200

D) 300
2

1

3

10) ஓர் எண்ணின் இல் 3 இல் 7
A) 120

5

ங்கு 15 எனில், அந்த எண்ணின் 40% இன் மதிப்பு?

C) 115

B) 110
D) 105

11) ஒரு ப ொருளள ₹810 க்கு விற்றதொல் கிளைத்த அலொ மும் அதத ப ொருளள ₹53 க்கு
விற்றதொல் ஏற் ட்ை நட்ைமும் சமம் எனில், அந்தப் ப ொருளின் அைக்க விளலளைக்
கொண்க:A) ₹.960

B) ₹.680

C) ₹.670

D) ₹.600
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12) ஒரு கலைக்கொரர் 30% இைொ ம் அலையும் டி தனது ப ொருளுக்கு விலை நிர்ணயம்
பசய்கிறொர். உைனடியொக

ணம் பசலுத்து வர்களுக்கு 10% தள்ளு டி பகொடுக்கிறொர்

A) 20%

B) 17%

C) 15%

D) 13%

13) ஒரு சதர்வில் 35% ச ர் ப ொது அறிவிலும் 25% ச ர் ஆங்கிைத்திலும் சதர்ச்சி
ப றவில்லை.

10%

ச ர்

இரண்டிலும்

சதர்ச்சி

ப றவில்லை

எனில்

சதர்ச்சி

ப ற்றவர்களின் சதவீதம்?
A) 40%

B) 45%

C) 48%

D) 50%

14) ஒரு சமலச ரூ.414க்கு விற்கப் டும்ப ொழுது 15% இைொ ம் கிலைக்கிறது எனில்
அதன் அைக்கவிலை?
A) ரூ.400

B) ரூ.360

C) ரூ.326

D) ரூ.314

15) ஒரு வியொ ொொி தன்னிைமிருந்த ப ொருட்களில் ⅔

குதிலய 20% இைொ த்திலும்,

மீதிலய 14% இைொ த்திலும் விற் லன பசய்தொர். எனில் அந்த வியொ ொரத்தில் அவர்
அலைந்த பமொத்த இைொ சதவீதம்?
A) 12%

B) 17%

C) 20%

D) 18%

16) ஒருவர் ஒரு மிதிவண்டிலய ரூ.1250 க்கு வொங்கி, அதலன சீர் டுத்த ரூ.250 பசைவு
பசய்தொர். அலத ரூ.1350 க்கு விற் லன பசய்தொல் அவர் அலையும் இைொ

(A) நஷ்ை

சதவீதம்?
A) 30%

B) 12%

C) 20%

D) 10%

17) ரூ.3500 குறித்த விலையுள்ள ஒரு குளிரூட்டிலய, ரூ.2800 க்கு ஒருவர் வொங்கினொர்
எனில் தள்ளு டி சதவீதம்?
A) 20%

B) 15%

C) 12%

D) 25%
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எனில் அவரது இைொ சதவீதம்?
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TNTET 2022 - 2023
SCIENCE – Paper – II
1) எந்த நிலையில் கால்கிசின் லைட்டாஸிஸ் சசல் பிாிதலை நிறுத்தி லைக்கிறது?
A) புர ா நிலை

B) சைட்டா நிலை

C) அனா நிலை

D) டீரைா நிலை

2) இ த்த புற்று ரநாய்க்கு கா ணைான ஆன்ரகாஜின்
A) L - லைக்

B) எர்ப் B - 2

C) ஹாக்ஸ் II

D) ச ட்

3) சஹர்சபஸ்சடஸ் எட்ைர்ட்சி என்பது எந்த ைிைங்கின் அறிைியல் சபயர்
A) ஓணான்

B) கீாிப்பிள்லை

C) சிைந்தி

D) பழந்தின்னி சைைைால்

4) அதிக சகாட்டும் திறனுலடய ரதனி ைலக
A) ஏபிஸ் டார்ரசட்டா

B) ஏபிஸ் ட்புரைாாிரய

C) ஏபிஸ் இண்டிகா

D) ஏபிஸ் சைல்லிட்.சப ா

5) சபர்னிசியஸ் ைரைாியாலை ரதாற்றுைிக்கும் கா ணி
A) பிைாஸ்ரைாடியம் லைைாக்ஸ்

B) பிைாஸ்ரைாடியம் ஒரைல்

C) பிைாஸ்ரைாடியம் ைரைாியா

D) பிைாஸ்ரைாடியம் ஃபால்சிபா ம்
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6)

டிஜிட்டாலிஸ்

எனும்

தாை த்திலிருந்து

லடஜாக்ஸின்

எனும்

உயிாிைருந்து
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தயாாிக்கப்படுகிறது. இது எந்ரநாலயக் குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது?
A) ைரைாியா

B) இருதய ரநாய்

C) இருைல்

D) ைனஇறுக்கம்

7) அலனத்து காய்கறிகள், பழங்கள் ைற்றும் உணவுப் சபாருட்கள் அலனத்தும்
சைவ்ரைறு அைவுகைில் நீர் அைலைக் சகாண்டுள்ைது. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எதில் 73%
நீர் உள்ைது என கண்டுபிடி.
A) சைள்ைாி

B) பால்

C) உருலைக்கிழங்கு

D) முட்லட

8) சபரும்பாைான தாை ங்கள் சுயச் சார்புத் தன்லை சகாண்டலை. அைற்றில் பச்லசயம்
உள்ைதால் ஒைிச்ரசர்க்லகயின் மூைம் தாைாகரை உணலைத் தயாாிக்கின்றன. பச்லசயம்
காணப்படாத ஆஞ்சிரயாஸ்சபர்ம் தாை ம் எது என கண்டுபிடி.
A) ரைாரனாடி ாபா

B) சபட்டுனியா

C) கஸ்குட்டா

D) ைிஸ்கம்

9) பத்தாம் ைகுப்பில் பயிலும் ைாணைன், தான் படித்தைற்லற நிலனைில் லைக்க
இயைாைல் ரபாகிறான். இதற்கு கா ணைான லைட்டைின் குலறபாடு.
A) லைட்டைின் B12

B) லைட்டைின் A

C) லைட்டைின் B5

D) லைட்டைின் E

10) உயிாியத் தீர்வு முலறயில் ஜிப் ல்ைா பியூரசாியம் சிலதக்கும் சபாருள்
A) சயலனடு

B) காட்ைியம்

C) பாத சம்

D) குர ாைியம்

11) Cl -ன் அணு நிலற 35.5 கி ாம்/ரைால் எனில் ஒரு CI அணுைின் நிலற ஆகும்.
A) 5.90 x 10-23 Kg

B) 5.90 x 1023 Kg

C) 5.90 x 10-23 g

D) 5.90 x -1023 g
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12) பாக்டிாியல் சசல் - 1675 : --------------- 1928.
A) லை ஸ்

B) புர ாட்ரடாரசாைா

C) பூஞ்லசகள்

D) ஆல்கா

இத்லகய தாை ங்கள் அதிக வீாியத் தன்லையுடனும், சபாிய கனிகலையும், நீண்ட
சபாிய ரைர்கலையும், சபாிய பூ, இலைகள், அதிகைவு சர்க்கல

சகாண்ட ைிலதகள்

ரபான்றைற்லறயும் சகாண்டிருந்தன. அைர் எத்தலகய ைிலதகலை பயிாிட்டு இருப்பார்?

14)

A) ஆட்ரடாபாலி பிைாய்டி

B) அல்ரைாபாலி பிைாய்டி

C) யூபிைாய்டி

D) அன்யூபிைாய்டி

கீரழ

சகாடுக்கப்பட்டலைகளுள்

மூன்று

கூறுகள்

ஏரதா

ஒரு

ைலகயில்

சதாடர்புலடயலை. ஒன்று ைட்டும் ரைறுபட்டு காணப்படுகிறது. அலத கண்டுபிடி.
A) சைாசைண்டம்

B) கிாிரைாகார்ப்

C) ச க்மா

D) சிப்சசல்ைா

15) காடுகலை அழிப்பதால் ஏற்படும் ைிகப்சபரும் தீய ைிலைவு
A) ைனைிைங்குகைின் இருப்பிடம் அழிதல்
B) ைனச்சசாத்துகள் அழிதல்
C) ைண் அாிப்பு
D) சபாருைாதா ைதிப்புள்ை தாை ங்கள் அழிதல்
16) கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது சபர்ர ா காந்த சபாருள்?
A) பிஸ்ைத்

B) நிக்கல்

C) அலுைினியம்

D) குைார்ட்ஸ்

17) கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது சாி?
A) ைின்ரனாட்டத்தின் SI அைகிற்கான குறியீடு A
B) ைின்ரனாட்டத்தின் SI அைகிற்கான குறியீடு amp
C) ைின்ரனாட்டத்தின் SI அைகிற்கான குறியீடு am
D) ைின்ரனாட்டத்தின் SI அைகிற்கான குறியீடு a
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13) ஓர் ைிைசாயி தாை பயிர்ப்சபருக்க முலறகலைப் பயன்படுத்தி ஆப்பிள் பயிாிட்டார்.

Free Online Test
(To Write Free Online Test Download our Mobile Application)

App Name : tcaexamguide
Website: www.tcaexamguide.com
Step 1: Download and Install our mobile App (tcaexamguide) from Playstore
Step 1: Playstor-ல் இருந்து TCA-வின் mobile App (tcaexamguide)- ஐ பதிவிறக்கம் செய் து
சகொள் ளவும் .

Step 2: Register in our App by giving your Name, E-Mail id and Phone Number and select submit button.
Step 2 : உங் களுடைய சபயர், மின் னன் ஞ் ெல் முகவரி, மற் றும் அடலபபசி
எண்டண TCA-வின் Mobile App-ல் சகொடுத்தபின் Submit Button-ஐ Select செய் யவும் .

Step 3: Type the OTP in “Your Verification Number” box (the OTP is sent to the given Phone number).
Step 3: உங் கள் பதிவு செய் த அடலபபசி எண்ணிற் கு அனுப் பப் பை்ை OTP-ஐ “Your
Verification Number” என் ற box-இல் சகொடுக்கவும் .

2
Step 4 : Select the Option Get Started.
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Step 4 : Get Started என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 5: Choose the Exam Name.
Step 5: எந்த பதர்வு என் படத பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 6: Choose the Subject.
Step 6: எந்த Subject என் படத பதர்ந்சதடுக்கவும் .

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )
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Step 7: Select Online Test.

Step 8: Select Free Test.
Step 8: Free Test என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 8: Select the test and Start Writing your Free Online Tests.
Step 8: சகொடுக்கப் பை்டுள் ள பதர்வுகளில் இருந் து ஏபதனும் ஒன்டற பதர்சதடுத்து
எழுதவும் .

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )
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Step 7: Online Test என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .
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Step 9: After Completing Exam Select End Exam Button to see the Mark.
Step 9: பதர்டவ முடித்த பிறகு மதிப்சபண்டணப் பொர்க்க “End Exam” Option-ஐ

Step 10 : Your exam result will be declared and you can see the correct answer and its explanation by
selecting “ Viwe Questions & Answers” bellow the score card.
Step 10: உங் கள் பதர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப் படும் மற் றும் மதிப் சபண்
அை்டையில் " Viwe Questions & Answers " என் படதத் பதர்ந்சதடுப் பதன் மூலம்
ெரியொன பதிடலயும் அதன் விளக் கத்டதயும் பொர்க்கலொம் .

__________________________________________________________________________________

TCA வழங் கும் Online தேர்வுகைகை எழுதுவேற் கு கீதழ
கைொடுை்ைப் பட்டுை் ை எண்ைகை கேொடர்புகைொை் ைவும் .
95665 35080, 9786269980, 76399 67359, 93602 68118

Thank You….
www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )
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பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Free Online Test
(To Write Free Online Test Download our Mobile Application)

App Name : tcaexamguide
Website: www.tcaexamguide.com
Step 1: Download and Install our mobile App (tcaexamguide) from Playstore
Step 1: Playstor-ல் இருந்து TCA-வின் mobile App (tcaexamguide)- ஐ பதிவிறக்கம் செய் து
சகொள் ளவும் .

Step 2: Register in our App by giving your Name, E-Mail id and Phone Number and select submit button.
Step 2 : உங் களுடைய சபயர், மின் னன் ஞ் ெல் முகவரி, மற் றும் அடலபபசி
எண்டண TCA-வின் Mobile App-ல் சகொடுத்தபின் Submit Button-ஐ Select செய் யவும் .

Step 3: Type the OTP in “Your Verification Number” box (the OTP is sent to the given Phone number).
Step 3: உங் கள் பதிவு செய் த அடலபபசி எண்ணிற் கு அனுப் பப் பை்ை OTP-ஐ “Your
Verification Number” என் ற box-இல் சகொடுக்கவும் .
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Step 4 : Select the Option Get Started.
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Step 4 : Get Started என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 5: Choose the Exam Name.
Step 5: எந்த பதர்வு என் படத பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 6: Choose the Subject.
Step 6: எந்த Subject என் படத பதர்ந்சதடுக்கவும் .

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )
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Step 7: Select Online Test.

Step 8: Select Free Test.
Step 8: Free Test என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .

Step 8: Select the test and Start Writing your Free Online Tests.
Step 8: சகொடுக்கப் பை்டுள் ள பதர்வுகளில் இருந் து ஏபதனும் ஒன்டற பதர்சதடுத்து
எழுதவும் .

www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )
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Step 7: Online Test என் ற Option-ஐ பதர்ந்சதடுக்கவும் .
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Step 9: After Completing Exam Select End Exam Button to see the Mark.
Step 9: பதர்டவ முடித்த பிறகு மதிப்சபண்டணப் பொர்க்க “End Exam” Option-ஐ

Step 10 : Your exam result will be declared and you can see the correct answer and its explanation by
selecting “ Viwe Questions & Answers” bellow the score card.
Step 10: உங் கள் பதர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப் படும் மற் றும் மதிப் சபண்
அை்டையில் " Viwe Questions & Answers " என் படதத் பதர்ந்சதடுப் பதன் மூலம்
ெரியொன பதிடலயும் அதன் விளக் கத்டதயும் பொர்க்கலொம் .

__________________________________________________________________________________

TCA வழங் கும் Online தேர்வுகைகை எழுதுவேற் கு கீதழ
கைொடுை்ைப் பட்டுை் ை எண்ைகை கேொடர்புகைொை் ைவும் .
95665 35080, 9786269980, 76399 67359, 93602 68118

Thank You….
www.tcaexamguide.com (95665 35080;

9786269980; 76399 67359;

93602 68118 )
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பதர்ந்சதடுக்கவும் .

