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CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY - I
குந்த மம்தாடும் கற்தித்ல் முதநகளும் – I
1)

உபிக்கச் செல் ெிந்ித்ல்.

2)

ந

, ந

,

3)

தெக்கி ன்ந கிமக்கச் சொல்னின் சதாமள் உிர்

4)

மனாகஸ் ன்ந கிமக்கச் சொல்னின் சதாமள் அநிில்

5)

உற்றுமாக்கல் முதநில் உள்ப தடிகள் 4.

(உற்று மாக்கல்,டத்ததப் திவு

செய்ல், ஆய்வு செய்ல், சதாதுதப்தடுத்துல்)
6)

ார்கபின் கற்நல் அதடவுகதப ிப்தீ டு செய்ன் மூனம் அநினாம்.

7)

உற்றுமாக்கல் முதநின் ான்காம் ிதன சதாதுதப்தடுத்துல்.

8)

தரிமொதண முதநில் குந்தகள் திரிக்கப்தட்ட குழுக்கபின் ண்ிக்தக 4.

9)

கல்ி உபினில் ிக முக்கிாக கமப்தடுது ாரின் ண இல்புகதப
அநிது.

10) துனங்கதபத் மாற்றுிப்தில் தெகளும், சுப்திகளும் தங்கு சகாள்கின்நண.
11) ணி ம்புத் சாகுி 3 தகுிகபாகப் திரிக்கப்தட்டுள்பது. (த ம்புத் சாகுி,
சபி ம்புத் சாகுி, ாணிங்கு ம்புத் சாகுி)
12) உடனின் ற்ந ல்னாப் தகுிகபின் செல்கதப இதக்கும் உிர் தாக
மூதப ிபங்குகிநது.
13) உடலுறுப்புகபின் இக்கங்கள் தெகள் சுமங்கி

ிரிால் ற்தடுகின்நண.

14) உற்றுமாக்கல் முதநில் மூன்நாது தடி தகதடுத்ி ஆய்வு செய்ல்.
15) ாபில்னா சுப்திகள் உடல் ணப்தண்புகதப

உமாக்கி தாிப்தால் ணிணது

ஆளுதத ிர்ிக்கின்நண.
16) அன்நாட ாழ்ில் ற்தடும் திச்ெதணகளுக்குத் ீர்வு கா உி இக்கங்கள்
ிகாட்டுல் இக்கங்கள் .
17) எமணது உள்பத்ில் உள்பணற்தந ாமண ிறுப்பு சறுப்தின்நி ஆாய்ந்து
தகுத்ாய்ந்து தகப்தடுத்ி முடிவுக்கு மல் அக மாக்கு முதந ணப்தடும்.
18) எமன் ன்தணம அநிந்து சகாள்ளும் முதந அகமாக்குமுதந.
19) ணின் இண்டு ிதனகள் கணினி, ணினி.
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20) பர்ச்ெி ணப்தடுில் இதந்து செல்தடா என்று உடல் பர்ச்ெி.
21) உடற்கூறுப் தண்புகபில் மொது தண்புகள்.
22) மூார்கபிடிமந்து சாடர்ந்து ிிாக உடல், உபப்தண்புகள் தின்
ெந்ிகளுக்கு ஜீன்கள் மூனாக கடத்ப் தடுகின்நண.
23) எமணது பர்ச்ெிதமம், டத்ததமம் அனுக்குப் புநத்மிமந்து
கட்டுப்தடுத்தும் துக்கள் அந் தரின் பு ிதன ணப்தடும்.
24) ணிணில் உள்ப குமாமாமொின் ண்ிக்தக 23 மஜாடி.
25) குந்தின் பர்ச்ெிின் அபவும், மகமும் உடனிள்ப காிகபாலும்
சூழ்ிதனாலும்

கட்டுப்தடுத்ப்தடுகின்நண.

26) குதநவுப் தகுப்தில் குந்தாணது ாய், ந்திடம் இமந்து ணித் ணிாகப்
சதற்றுக் சகாள்ளும் குமாமாமொம்கபின் ண்ிக்தக 23 மஜாடி .
27) எம குந்தின் பர்ச்ெி ன்தது சூல் ற்றும் பு இற்நின் கூட்டு
ிதபாகும்
28) குற்நம் புரிமம் இல்பும் தம்ததப் தண்தாகும் ன்தத ஆாய்ச்ெி மூனம்
ிபக்கிர் சண்டல்
29) ணி பர்ச்ெிதத் ீர்ாணிப்தது பு ிதனமம் சூழ்ிதனமம்
30) உடற்கூறுப் தண்புகள் உபக்கூறுப் தண்புகள் அதணத்தும் சூழ்ிதன உட்தட்டாகும்
31) பு ிதனக்கு முக்கிக் காாக ிபங்குது ஜீன்
32) ஜீன்கபின் டிம் தாெிி
33) எம கம இட்தடர் உமாக்கத்ில் கமவுமனில் தங்மகற்கும் ிந்டக்கபின்
ண்ிக்தக 1 , அண்டடக்கபின் ண்ிக்தக 1
34) இம கம இட்தடர் உமாக்கத்ில் கமவுமனில் தங்மகற்கும் அண்டடக்கபின்
ண்ிக்தக 2

, ிந்டக்கபின் ண்ிக்தக 2

35) ணி செல்னின் 23 மஜாடி குமாமாமொம்கள் எம தகாய் X,X ன்று
அதந்ால் சதண்ாகவும், X,Y ன்நதந்ால் ஆாகவும் திநப்பு ற்தடுகிநது.
36) கார்ல் திர்ென் ழு தனமுதநகபில் ஆாய்ந் தர்கபின் ண்ிக்தக 1260
37) குந்தின் எவ்சாம தகுிின் பர்ச்ெிமம் ெின குநிப்திட்ட
ிிகளுக்குட்தட்மட ிகழ்ாகும்
38) எவ்சாம உிடிலும் 23மஜாடி குச்சு மதான்ந குமாமாமொம்கள் உள்பண
39) எம குந்த ண்ில் திநக்கும் மதாது ன் ாய்,ந்தின் முக்கி
இல்புகதபப் சதற்று திநக்கின்நது
40) எம குந்தின் பர்ச்ெி ன்தது சூல்,பு இத இண்டின் கூட்டு
ிதபாகும்
41) ஜீன்கபின் சாகுப்பு காாக எற்றுதக்கு காாக இமக்கும் புிதன,
மற்றுதக்கும் காாக உள்பது.
42) அசரிக்காில் ாழும் ெீணர்கதப ிட ெீணாில் ாழும் ெீணர்கபின் உம்
குதநவு
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43) முிர்ச்ெி,அபவு சதமக்கம் ஆகி இமசெல் முதநகளும் பர்ச்ெி ன்ததுள்
அடங்கும்
44) பர்ச்ெிின் அபவும் மகமும் குந்தின் உடனில் உள்ப காி,சூழ்ிதன
ஆல் கட்டுதடுத்ப்தடுகின்நண
45) ம்முதட மூாதர்கபிடிமந்து சாடர்ந்து ிிாக உடல்,
உபப்தண்புகள் தின் ெந்ிகளுக்கு ஜீன்கபின் மூனாகத் ப்தடுகின்நண இதண
உிரில், புிதன ணப்தடும்
46) ஆில் உள்ப எம மஜாடி தால் குமாமாமொம்கள் X,Y
47) சவ்மறு தானிணத்தமம், ததமம் சதற்றுள்ப இட்தடத இம கம
இட்தடர் ன்தர்
48) எம கம இட்தடர் எம தானிணத்தச் மெர்ந்ர்கபாகவும், எம பு
ிதனதமம் சதற்நிமப்தர்
49) ஜீன்கபின் சாகுப்பு காாக எற்றுதக்குக் காாக இமக்கும் பு ிதன,
மற்றுதக்கும் காாக இமக்கிநது
50) எம குந்த முந்த தனமுதந முன்மணார்கபிடம் இமந்து 1/8 தங்கு புக்
கூறுகதபப் சதறுகிநது
51) சதண்ில் உள்ப எம மஜாடி தால் குமாமாமொம்கள் X,X
52) முன் குப் தமம் தமத்ில் இணப்சதமக்க உறுப்புகள் பர்ந்து
தக்குதடகின்நண
53) உறுப்புகள் ாணாக பர்ந்து ிற்மகற்த தக்குதடல் முிர்ச்ெி
54) தரிா பர்ச்ெிில் உச்ெத்ின் உள்ப உிரி ணின்
55) ணச் செல்கள் ன்தது கணம், கற்நல், ெிந்தண
56) குந்தப் தம மாய்கள் ட்டம்த, கக்குான், ிமாணிா
57) அடிப்ததட ணசழுச்ெிகபில் என்று சதாநாத
58) ெிக்கனாண ணசழுச்ெிகபில் என்று ற்சதமத
59) குந்தகபின் ணசழுச்ெித தாிக்கும் மடிாண காி ெரிாண
கணிப்தின்த
60) ாநாத் ன்தத புரிந்து சகாள்ப இனா திாமஜ ிதன இண்டாம் ிதன
61) முதநப்தடுத்ப்தட்ட ாற்நம் ன்தது சூல் சதாறுத்து ாறுதடும்
62) குந்தின் தட ற்றும் உத்ில் அிகரிப்பு பர்ச்ெி
63) ‚ஆம்த கல்ி ிணர்‛ ன்று தின் குந்த தமம் குநிப்திடுகிமநாம்
64) ணி பர்ச்ெிில் ிக முக்கி காிாக அததத உதநிடம், உவு
65) தண் தெ இக்கத்ிநன் பர்ச்ெி தடசதறுது கண், ில்கள், தக
66) ணச் செல்கபில் என்று கணம்
67) திாமஜின் இண்டாம் ிதன 18 ாம் முல் 7 து த
68) குந்தின் முழுப் தரிா பர்ச்ெிில் கடிணாண செல் சாித்ிநன்
பர்ச்ெி
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69) த்து ரீிாக புரிந்து சகாள்ப முடிா கமத்துக்கதப 5-10 ிணமக்கு ிர்க்க
மண்டும்
70) திாமஜ சுிஸ் ாட்டு அநிஞர்
71) திாமஜின் ான்காம் ிதன 12 ிற்கு மல்
72) ல்ன ணசழுச்ெிகள் அன்பு, ரிாத, சதமந்ன்த
73) ெிக்கனாண ணசழுச்ெிகபில் என்று சதாநாத
74) அச்ெத்தப் மதாக்க ிநத, ன்ணம்திக்தக, காப்புர்ச்ெி ஆகிற்தந பர்க்க
மண்டும்
75) ெமூகத்ிநன் பர்ச்ெிக்கு உவுது செல்ிக் கற்நல் கற்தித்ல் முதந
76) பர்ச்ெிில் முதநப்தடுத்ப்தட்ட ாற்நம் ஏர் உிரிின் பு அடத சதாறுத்து
ாறுதடும்
77) ழுதுல், தல், ண்ம் ீட்டுல் ஆகித இக்க

பர்ச்ெிின்

இக்கத்ிநன் பர்ச்ெி ணப்தடும்
78) ணி பர்ச்ெிாணது சகிழ்வு ன்த உதடது
79) உடல் பர்ச்ெிில் ணிணின் தடக்கபில் குநிப்திட்ட ஜீன்கள் முக்கி
காிாக செல்தடுகிநது
80) ணி பர்ச்ெிில் ிக முக்கி காிாக அதது ெரிிகி உவு
81) சதண் குந்தகள் தண்தெ பர்ச்ெிில் மம்தட்டும் ஆண் குந்தகள்
சதமந்தெ பர்ச்ெி ிநன்கபில் மம்தட்டும் காப்தடுர்
82) குந்தின் முப்தரிா பர்ச்ெிில் சாித்ிநன் பர்ச்ெி ன்தது ிகக்
கடிணாண ஆணால் குநிப்திடத்க்க செல்
83) ஆெிரிர்கள், சாிப் திமாகத்ில் ிகழும் றுகதப ிமத்துன் மூனம்
சாி பர்ச்ெி மம்தாடு அதடமம்
84) குந்த திநந்து ான்கு ாம் த அன் ணசழுச்ெி

உடல் மதகள்

சதாறுத்ம அதமம்
85) மதில்னா ணக் கனக்கத்தமம், ஆற்நல் ெிததமம் உண்டு தண்டது
ெிணம்
86) ணின் ட்டும திநப்தில் முிர்ச்ெிற்ந ிதனில் ிநன்கதப சதற்றுள்பான்
87) ெமூக பர்ச்ெி, ணசழுச்ெி

இண்டும் ெமூக சூல் ன்தத சதாறுத்து

அதமம்
88) குந்தகபிதடம சதாதுாக மதச்ெில் ற்தடும் ெிக்கல் தன மதச்சு
89) ணினுக்கு உரி ெிநப்பு தண்புகள் அநில் ற்றும் மதசுல்
90) இமதாம் தற்நாண்டில் சாி பர்ச்ெி ிக ிதாக ற்தட்டது
91) சாி பர்ச்ெிில் ிதாக முன்மணற்நதடது சதண் குந்த
92) மதசுில் ெிம், அர்த்ற்ந மதச்சு ஆகிற்நிற்கு ாய், சாண்தட, ாக்கு
உள்ப தகுி தாிக்கப்தடும காாகும்.
93) உடல் மத, ற்றும் உள் தூண்டல் காாக ணசழுச்ெி ற்தடுகிநது
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94) அடிப்ததட ணசழுச்ெி, அச்ெம் ன்தது திநிினிமந்து மான்நக்கூடி எம
ணசழுச்ெிாகும்
95) ெமூக கற்நல் சகாள்தக சபிிடப்தட்ட ஆண்டு 1925 (ஆல்திட் தாண்டுா)
96) தடில் ற்தடும் ாற்நங்கள் தட குதநதாடு ஆகும்
97) கூட்டுக் குடும்த ாழ்க்தக குந்தகபின் ணழுச்ெி பர்ச்ெித ஊக்குிக்கும்
98) அநில் ன்தது ந் செல்தாட்டின் மூனாக அநிதப் சதறுகிமநாம் ன்தாகும்
99) திாமஜின் அநில் ிநன் பர்ச்ெி 4 ிதனகதபக் சகாண்டது
முல் ிதன

சாட்டு உமம் தமம்

திநப்தினிமந்து 18
ாங்கள் த

இண்டாம் ிதன
மூன்நாம் ிதன

ணச்செல்தாடுகளுக்கு

18 ாம் முல் 7 து

முந்த ிதன

த

கண்கூடாக தார்ப்தத

7 து முல் 12 து

தத்து ெிந்ித்து

த

செல்தடும் ணச்செல்
தாட்டு ிதன
ான்காம் ிதன

முதநாக மாெித்து,

12 துக்கு மல்

ெிந்ித்து ண்ங்க
பின் அதடப்ததடில்
செல்தடும் ணிதன

100) ெமூக இல்திதண

தின் குந்தப் தமத்ில் ற்தடுத்துில் முக்கி இடத்தப்

சதறுது தள்பி
101)

மரிகர் மஜான்ஸ் ிபக்கி கற்நல் ஆக்கிதனமறுத்க் கற்நல்

102) ிநதாக செல்தடும் ார்கபிடம் G (சதாது) காி அிகம் காப்தடும்
103) ர்ஸ்டின் கமத்துப்தடி தண்நிவு 7 அடிப்ததட ணத்ிநன்கபால் ஆணாகும்
(சொல்னாற்நல், சொல் மகத்ிநன், ண்ாற்நல், இட ஆற்நல், ிதணாற்நல்,
புனன்காட்ெி மகம், காகாரி சாடர்பு அநில்)
104) மூன்று துதபிட்ட தனதக 2 து குந்தகளுக்குப் தன்தடுகிநது
105) க்கரிக்கும் ினக்கரிக்கும் உள்ப மறுதாட்தட அநிச்செய்மம் திமண-தென்
தண்நிவுச்மொதணகளுள் என்நாண ‘எப்திடுல்’ மொதண 7 து
குந்தகளுக்காணாகும்
106) சக்ஸ்னர் மொதணில் 2 மொதண சாகுிகள் உள்பண (சொற் மொதண (6),
செற் மொதண (5) )
107) கற்நனில் ிதபவுகதப ற்தடித்தும் காிகள் : ணத்ிநன், ஊக்குித்ல்,
இனக்கு, தரிசு, திற்ெி, நத்ல், திற்ெி ாற்நம்
108) எம மதத ிதநவு செய் ம்த முன தூண்டும் ம்முள்மப இங்கும்
உந்துல் திற்ெி
109) கற்நனில் ல்ன முன்மணற்நத்த அபிப்தது திற்ெி ாற்நம்
110) அனுதங்கள் மூனாக டத்தில் ற்தடும் ாற்நம் கற்நல்
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111) ற்ந உிரிணங்கபிடம் இமந்து ணின் அிகாக சதற்றுள்பது தண்நிவு
112) ிர்தநாண லுப்தடுத்தும் தூண்டல் ண்டத
113) எபி ஆற்நல்

உட்காட்ெி கற்நனில் மாதுகிநது

114) எனி ஆற்நல் காது உறுப்தின் ீ து மாதுகிநது
115) சதாதுதக்கமத்ின் அடிப்ததட புனன் காட்ெி
116) கற்நல் ிதன சதறுற்காண உத்ிகளுள் என்று ணப்தாடம் செய்ல்
117) மரிகார் மஜான்ஸ் மொதணக்கு தன்தடுத்ி ினங்கிணம் முல்
118) எமணின் டத்தில் ற்தடும் ாற்நத்ால் அணிடம் கற்நல் ிகழ்ந்துள்பத
அநினாம்.
119) குந்தப்தமத்ில் முிர்ச்ெிால் ற்தடும் ாற்நங்கள் உட்காமல், ிற்நல்
120) கு தமத்ில் து முிர்ச்ெிால் ற்தடும் ாற்நங்கள் பர்ல், குல்
ாற்நம்
121) ஆெிரிரின் மதாக்மகாடு குந்த எத்துப்மதால் கற்நனின் முல் தடிாகும்
122) கற்நல் எம தண்நிவு செல்
123) ணத்ிநன் அடிப்ததடில் குந்தகதப ிதாக கற்மதார், சதுாக கற்மதார்,
கற்நனில் குதநதாடு உதடர் ண திரிக்கனாம்
124) மத,ிமப்தம் ஆர்ம் அகித ஊக்க காிகபாகும்
125) கற்நல் அநிவு ொர்ந் செல் ணக் கூநிர்கள் புமணர்,திாமஜ
126) திற்ெி ாற்நத்ின் தககள் 3 (மர்தந,ிர்தந,டுிதன)
127) தரிசுசதாமள் உடன்தாட்டு முதநில் லுவூட்டும் தூண்டதன ற்தடுத்தும்
128) உள்பிமந்து இங்கும் உந்துல் டத்தக்கு ஊக்குித்ல் காாக அதகிநது
129) ஊக்குித்ல் இனக்தக அதட மதப்தடும் ெக்ிதமம் லுிதணமம்
அபிக்கிநது
130) உடல் மதகள் அடிப்ததட ஊக்கிகபாக செல்தடுகின்நண
131) புநத்தூண்டல்கபில் ீடீசண ழும் ாற்நம் ம் ிமப்தத்த கர்கிநது
132) ாம் கணித்ல் செனில் ஈடுதடும்மதாது ஆர்ங்கதப ட்டும் மர்ந்சடுத்துக்
கணிக்கிமநாம்
133) உபில் ஆய்கத்ிலுள்ப டாெிஸ்டாஸ்மகாப் ன்ந கமித உதமாகித்து
கணச்சு
ீ
அநினாம்
134) ாாக்கரின் கணத்த ஈர்க்க தாடப்புத்கத்தமம்

தன்தடுத்னாம்

135) புநத்தூண்டல்கபில் ீடீசண ழுது மறுதாடு
136) கணம் அடிப்ததடில் ார்கபின் அதடவுத்ிநதண பர்த்துக்சகாள்பனாம்
137) உடல்ிதனதப் சதாறுத்ம ணிதன அதகிநது
138) ார்கள் இல்தாகம ிதபாட்டில் ஆர்முள்பர்கள்
139) எம தாடத்த ீ ண்ட மம் ார்கள் கற்கும்மதாது சறுப்பு ற்தடும்
140) ஊக்குித்ல் ணப்தடுது எம ிமப்தத்த

ிதநவு செய்மம் செனில்

ஈடுதடத்தூண்டுது
141) து கர்ச்ெிகதப ிர்ிப்ததகளுள் என்று சதாழுதுமதாக்கு செல்கள்
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142) கணத்ிற்கு அடிப்ததட ஆர்ம்
143) தரிசுகள் ஊக்குித்னில் உடன்தாட்டுக் கூற்நிதண னிமறுத்துகின்நண
144) ண்டதணகள் ிர்தந தட்டத
145) ொதண ஊக்கிின் கமத்ிதண டார்ின் ன்தர் ிரிாகக் குநிப்திட்டுள்பார்
146) திநப்பு முல் இநப்பு த குந்த காப்புர்தப் சதற்நிமக்கிநது
147) ந் எம ாடம் இல்திமனம சுந்ித்துடன் இங்கும் ணத்மததக்
சகாண்டுள்பான்
148) திாாம / உநக்கம் எம இற்தக ஊக்கிாகும்
149) ான் திநால் ிமம்தப்தடல் எம செற்தக ஊக்கிாகும்
150) தாாட்டுகள் சதறுல் எம ெமூகத் மதாகும்
151) ஆதிகாம் ாஸ்மனாின் ஊக்கிகபின் ண்ிக்தக 7 ஆகும்
152) கல்ிமுதந குந்திணது இல்புகளுக்கு ற்ந பர்ச்ெித தட செய்ா
தகில் கட்டுப்தாட்தட செல்தடுத் மண்டும் ணக் கூநிர் ஜான் டூி
153) தாாட்டுக்கள்,ிப்சதண் ங்குல் மதான்ந ஊக்கிகதப குப்ததநில்
செல்தடுத்னாம்
154) சற்நிகள் ார்கபது ற்கமத்ிதண உர்த்ி மலும் சற்நிகதப சதந
ஊக்கிகபாக அதமம்
155) ிதணவு கூறுனின்

தடிகள் கற்நல், ணத்ிமத்ல், ீ ட்டநில், ீ ட்டுக்சகார்ல்

156) ஆெிரிர்,ார் உநம ிகச்ெிநந் ஊக்குிப்தாகும்
157) புனன் காட்ெி,உற்றுமாக்கல் மதான்ந தன செல்களுக்கும் கணம் அடிப்ததடாக
அதகிநது
158) ாம் எம ெத்ில் தார்க்கக்கூடி சதாமட்கபின் ண்ிக்தக ததநக்கு
உட்தட்டாகும்
159) ம் கணம் ஊெனாடும் ன்தமதடது
160) ஆர்ம் இல்தனமல்

கணம் செலுத் இனாது

161) கணித்ல் ம் ணவுப்தப்தின் மர்ந்சடுக்கப்தட்ட என்நாக உள்பது
162) ணத்ிமத்ல் ன்தது ிதணவுகூர்னின் 2ம் தடி
163)

ிதணவும் நிமம் எற்மநாசடான்று இதந்த

164) உபவுப்திநழ்வு ணப்தடுது நி மாய்
165) ெிந்தண ன்தது சாடர்ந்து ிகழ்கின்ந ணச்செல்
166) எமது ணத்ிநன் அன் சதற்றுள்ப அநிிதணப் தன்தடுத்தும் ித்த
சதாமத்து அதமம்
167) ார்கபிடம் ன்ணம்திக்தகத பர்க்கும் அனுாணம் தகுத்நிவு அனுாணம்
168) ணது ண்ங்கதப திநமக்கு சரிப்தடுத் ணிணால் ற்தடுத்ப்தட்டம
சாி
169) புனன் உறுப்புகள் கண்,காது,மூக்கு,ாய்,சய்
170) அநிின் ாில்கள் ணப்தடுதத புனன்கள்
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171) ற்கணம சதற்நிமக்கும் அனுதத்ின் அடிப்ததடில் சதாமபின் ன்திதண
அநிது புனக்காட்ெி
172) புனக்காட்ெிின்நி ிதணவு ாது
173) செர்தார்டின் முதநில் தாடம் கற்தித்னில் முல்தடி ஆத்ம் ஆகும்
174) ஆய்ந்நில் ெிந்தணின் முழுச்செல்
175) உபச்செல்கபில் ெிக்கல் ிகுந்தும் கடிணாணதும் நி ஆகும்
176) ஆய்வுச்செனில் சாகுத்நிாணமும் தகுத்நிாணமும் இதந்ம காப்தடும்
177) சதாமளுர்ந்து கற்தத சகுாட்கள் த ணச்சுட்டினிமக்கும்
178) ெிந்தண ாணாகம ாறும் ன்தமதடது
179) ாம் புனனுறுப்புகள் ாினாக புனன் உர்தப் சதமகிமநாம்
180) காட்ெிப் சதாமமப ணசழுச்ெிக்கும்,செல்களுக்கும் காாகும்
181) எமரிடம் ற்தடும் ற்கமத்துக்கு புனன்காட்ெிமம் எம காாகும்
182) ம் சுற்றுப்புந சூழ்ிதனில் காப்தடும் தல்மறு சதாமள்களுடன் சாடர்பு
சகாள்ப புனன்காட்ெி உவுகிநது
183) தன சதாமபில் காப்தடும் சதாது செல்கதப ிட்டி என்றுதடுத்துல்
சதாதுதக் கமத்ின் அடிப்ததடாகும்
184) நத்ல் ன்தது ணசழுச்ெி காிகதபப் சதாறுத்து
185) தின்ணர் கற்ந தாடப்சதாமள் அற்கு முன்கற்நணற்தந தாிப்தது
தின்மணாக்கத்தட
186) முன்பு கற்நத அடுத்து கற்தணற்தந ணத்ிமத்னில் குறுக்கிட்டு அற்தந
நக்கச் செய்து முன்மணாக்கத்தட
187) தண்நிவு முிர்ச்ெி ன்தது 15/16 ில் முடிதடகிநது
188) ணது ன்தது அடிப்ததடது+கூடுல் ாங்கள்
189) ணது ன்தது குந்தகபின் தண்நிவு முிர்ச்ெிதக் குநிக்கும் அபாகும்
190) உபில் அநிஞர்கபின் கூற்றுப்தடி தண்நிவு பர்ச்ெி 16து

த ீ டிக்கும்

191) சதாதுக் காி ன்னும் ணத்ிநன் எமர் செய்மம் அதணத்துசெனிலும்
இடம்சதறும்
192) ார்ண்தடக்கின் கூற்றுப்தடி தண்நிவு மூன்று காிகபால் ஆணது
193) கமத்ில் தண்நிவு, சதாநிில் ொர்ந் தண்நிவு , ெமூக தண்நிவு ண
மூதகாக தண்நிதப் தகுத்ர் ார்ண்தடக்
194) ர்ஸ்டணின் கமத்துப்தடி தண்நிவு ழு தகாண அடிப்ததட ணத்ிநன்கபால்
ஆணது ஆகும். (சொல்னாற்நல், சொல்மகத்ிநன், ண்ாற்நல், இடஆற்நல்,
ிதணாற்நல், புனன்காட்ெிமகம், காகாரிசாடர்தநில்)
195) கானது து எமரின் உண்த ாகும்
196) எம மத்ில் தனப்தட்டர்கதப மொிப்தற்க்காக சாகுிச் மொதணகள்
மான்நிண
197) தண்நிவுச் மொதணகபில் உள்ப உமப்தடிகள் எமமதட ெமூக சதாமபாா
ிதனதச் ொர்ந்ிமக்கும்
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198) தண்நிவு மொதணால் ட்டும உண்த ிதனத அநிமுடிமம்
199) தண்நிாணது ணித் ிநதண ட்டும சகாண்டன்று
200) இட்தடக்காி மகாட்தாட்தட கூநிர் ஸ்திர்சன்
201) ஸ்திர்சன்ணின் கமத்துப்தடி தண்நிவு 2 காிகபால்
ஆணது(சதாதுக்காி,ெிநப்புக்காி)
202) ஆக்கச்ெிந்தணக்கு ிரி,குி ெிந்தண மத
203) ஆக்கச்ெிந்தண அநிவு ொர்ந் கூறுகபால் ஆணது
204) ஆக்கத்ிநணின் மாக ிரிெிந்தண,கற்ததண செல்தடுகின்நண
205) அதணரிடமும் ஆக்கத்ிநன் உள்பது
206) திச்ெிதணகளுக்காண ிபக்கம் ணில் ீடீசண உள்சபாபி மதானத்
சன்தடுகிநது
207) ஆக்கத்ிநனும் தண்நிவும் என்நல்ன
208) குந்தகபிடம் ஆக்கச்ெிந்தண னர்து சதமம்தாலும் ஆெிரிர்,தள்பிச் சூதன
சதாமத்ாகும்
209) ார்கபிடம் ஆக்கத் ிநதண மம்தடுத் அர்கபது ிரிாண ெிந்தணத
பர்க்க மண்டும்
210) புிற்தந கண்டுதிடித்லுக்காண ஆக்க ெிந்தணில் 4 தடிகள் உள்பண.
(ஆத்ிதன, உள்பர்ச்ெி, ிபக்கம் தபிச்ெிடல், ெரிதார்த்ல்)
211) ணிர்கள் அதணரின் டத்திலும் மறுதாடுகள் காப்தடுகின்நண
212) எமர் சபிப்தடுத்தும் டத்தகள்  சதாமத்து அரின் குாிெத்த தற்நி
முடிவுக்கு மகிமநாம்
213) ஆளுதின் தககள் 2. (உபப்தண்புகள் அடிப்ததடினாண அடகுமுதந,
தகதாடு அடகுமுதந)
214) ணிரின் ஆளுததத் மாற்றுிக்கும் காிகபின் ண்ிக்தக 3.
ஆளுதக் காிகள்
உிரில் காிகள்

ெமூகில் காிகள்

உபில் காிகள்

உடல்ொர்ந்தண்புகள்

டு
ீ

தண்நிவு

ாபில்னாச்சுப்திகள்

தள்பி

ஊக்கம்

சாி

ணப்தான்த

ம்பு ண்டனம்

தண்தாடு

ணசழுச்ெி
அக்கதந
தற்று

215) ஆளுதத அபிடும் முதநகள்அக முதநகள், புந முதநகள்,
புநத்மற்று தண்முதநகள்
216) புநமுதநகளுள் என்று உற்று மாக்கல்
217) எம ெமுா தண்தாட்டில் க்கபால் ிக முக்கிாக கமப்தடுது ஆளுத
ஆகும்
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218) எமர் சபிப்தடுத்தும் டத்தகதபப் சதாறுத்து அரின் குாிெம் தற்நி
முடிவுக்கு மகிமநாம்
219) ஆளுத ன்தது எமரின் தண்புகபின் ணித்ன்த ாய்ந் அதப்பு ஆகும்
220) ற்கான கல்ிின் முக்கி மாக்கம் ாரின் பர்ச்ெிக்கு ஊக்கம் அபிப்தது
221) புநத்மற்று தண்முதநகள் 3 தகப்தடும். (புனன் காட்ெி அடகுமுதந,
சதாமபநிமாடு இதத்நிமொதண, உமாக்கும் ெிந்தண)
222) எதுங்கி டக்கும் ஆளுதக் மகாபாறுக்கு -கா ாமடனும் ெரிாக தகார்கள்
223) கில்தர்ட் ன்தரின் கூற்றுப்தடி தண்நிவு ஆக்கச் ெிந்தணின் கூநாகும்
224) கிகாம் ானஸ் ன்தரின் கூற்றுப்தடி ஆக்கச் ெிந்தணின் தடிிதனகள் 4
225) ஆக்கச் ெிந்தணின் தடிிதனகபில் என்று ஆத்ிதன
226) கில்தர்ட்டின் கூற்றுப்தடி ஆக்கத்ிநன் மொதணகள் 3 தக.
(தனப்பு மம் மொதண, கமிச் மொதண, தன் மொதண)
227) ின்ணமொடா ன்தது டான்ெின் ஆக்கத்ிநன் மொதணாகும்
228) தடச்மொதணின் தககள் 3
229) உிரில் காிகளுள் என்று ம்புண்டனம்
230) ஆளுததத் மாற்றுிப்தத

3 காிகள்

231) உபில் காிகளுள் என்று தற்று
232) புந முதநகள் சாத்ம் 4. (உற்று மாக்கல், ெரிதார்க்கும் தட்டில்,
 அபவுமகால்,செற்மொதணகளும், சூல் மொதணகளும்)
233) ஆளுத எமதச்ெிதின் தககள் 4.
(இல்திப்பு ிதக நி, ன்ணிதன நத்ல், உடல் ணஉர்வுக்குப்தம்,
தல்தகஆளுத சபிப்தாடு மாய்)
234) தட கூடிணாலும் உவு ொப்திட்டுக்சகாண்மட இமத்ல் எம தக ணமாய்
235) ெமூக ிமா ஆளுதக் மகாபாறுக்கு -கா அடிக்கடி ிமடுல்
236) எபிதற்நி மகாட்தாட்தட ிபக்கிர் ெர்.ெி.ி.ான்
237) டக்கினா ிகழ்ச்ெி இவு ிடிாது மதால்
238) சாிச்மொதண உமப்தடிகள் 7
239) ஆக்கத்ிநனுக்கு தன்தடும் உத்ி தண்நிவு
240) சாிச்மொதணில் அடங்கும் கூறு கிழ்ச்ெி
241) ெமுாப் தண்தாட்டில் முக்கிாணாக கமப்தடுது உபப்தண்புகள்
242) சென்க் ஆளுதக்கூநின் தகப்தாடு அகமுகம், புநமுகம்
243) உிரில் காிகபின் உட்காி சாி
244) உபில் காிகளுள் என்று தள்பி
245) புந முதநகபில் என்று புனன்காட்ெி
246) எம ிர்தந ண்ம் ணமுநிவு
247) ணனம் ிக்கர்கள் ன்தர்கபின் தண்புகள் ணமுிர்ச்ெி, ெிதன,
ல்சனாழுக்கம்
248) ணனமுள்ப ிதன ன்தது ‚ாழ்க்தக முதந‛தக் குநிக்கும் சொல்னாகும்
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249) ணனம் ன்தற்கு ததந ந்ர்கபில் எமர் மெட்தீ ல்டு
250) ணனத்ிதண ீர்ாணிக்கும் அடிப்ததட காிகபின் ண்ிக்தக ான்கு
251) ணனமுள்பர்கள் அிக அபவு தண்நிவு ஆற்நல் சதற்று இமப்தார்கள்
252) ிமம்தத்கா செல்கபில் ாறுதட்டத உர் குநிக்மகாள்
253) ஆக்க ிதனப்தட்ட ற்கமத்து ன்தது ஆளுதத்ன்த
254) ெமூக அநிஞர்கள் கண்மாட்டத்ில் ணனம் ன்தது ண ிதநவு, ணசழுச்ெி,
முிர்ச்ெி, சதாமத்ப்தாடு ணப்தடுகிநது
255) எமர் டத்தப் திநழ்ெிகள் துவுின்நி திநமாடு இதந்து ாழும்
ன்ணிக்கம ணனம் ன்று கூநிர்கள் ார்கன்,கிங்
256) பு தூண்டனில் ணனமுதடர்கள் சபிப்தடுத்தும் டத்தகள் மூனம்
அர்கதப ாம் அதடாபம் கண்டு சகாள்பனாம்
257) ணனமுள்பர்கள் அிக தண்நிவு ஆற்நல் சதற்நர்கபாக ிபங்குார்கள்
258) ெரிாண இடத்ில் ெரிாண மத்ில் ெரிாண முடிவுகதப மற்சகாண்டு
ாழ்க்தகில் சற்நி சதறுதர்கள் ணனமுள்பர்கள்
259) ெிநந் சதாதுத்சாண்டால் ெிநந் ெமுாத்த உமாக்கிட முடிமம்
260) ணனத்த தூண்ட / பர்க்க உவும் இக்கங்கபில் என்று ெமூக இக்கம்
261) ெிநந் ணனம் சகாண்ட ார்கதப உமாக்க கூடிர்கள் கல்ிாபர்கள்
262) இதடிட்டு சடிக்கும் மாய் ணக்கட்டுப்தாட்டு மகாபாறுக்கு டுத்துக் காட்டாகும்
263) ணச்ெிதவு ீி ணமாய் ஆகும்
264) ணமுநிவு அல்னது மால்ித உண்டுதண்டம் சூழ்ிதனினிமந்து எமன்
ினகிக் சகாள்ளும் முதந தின்ாங்குல் ஆகும்
265) எம தரிடம் சகாள்ளும் சறுப்பு ற்ந தர் ீ து காட்டுமன இடாற்நம் ணனாம்
266) ணது சதாமந்ா டத்தக்குப் திநர் ற்கும் தகில் ொக்குமதாக்கு சொல்து
காம் கற்தித்ல் ணனாம்
267) ண முநிிதணத் மாற்றுிக்கும் தடகளுள் என்று உடல் ொர்ந் தடகள்
268) சதற்மநாத ிர்த்ல் திச்ெிதண டத்தக்கு டுத்துக்காட்டாகும்
269) திநர் சதாமள்கதப மெப்தடுத்துல் சநிதிநழ் டத்தக்கு டுத்துக்காட்டாகும்
270) ணனம் ீர்ாணிக்கும் காிகளுள் என்று ிடாமுற்ெி
271) குநிக்மகாதப அதட முடிால் டுக்கப்தடும்மதாது ணமுநிவு ற்தடுகிநது ணக்
கூநிர் ார்க், கிங்
272) மர்தந ண்ங்களுக்கு டுத்துக்காட்டு ணனம்
273) திினிமக்கும் ஆெிரிர்கபின் ணனத்த மகாதட குப்புகள், திிதடப்
திற்ெிகள் பர்கின்நண
274) இதபமார் சநிதிநழ்வு ன்தது குந்தகபின் அல்னது குப் தமத்ிணரின்
ெமூக ிமா டடிக்தக ஆகும்
275) ணது ணக்கதனகதப ிக்கும் தகில் பிப்தடுத்தும் டத்தகள்
ற்ொர்பு டத்தகள்
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276) ணில் அநிஞர்கள் மந்ில்னா ெிகிச்தெ முதநத ட்டும
மற்சகாள்கின்நணர்
277) ண தாிப்புகளுக்கு ஆமனாெதண

, திற்ெி

ணந

( Psychiatrist )

278) எமரின் ஆற்நலுக்கும் இனக்குகளுக்கும் ென்தாடின்த மான்நி

ல்

ணமுநிவு ற்தடுகிநது
279) ணமுநிவு எமரின் உள்பத்ில் அச்ெ உர்தமம், குற்ந உர்தமம்
மாற்றுிக்கிநது
280) ணிர்கள் ணது மதகதபமம், இனக்குகதபமம் அதடமம் முிற்ெிில் சற்நி
சதற்நால் கிழ்ச்ெி ற்தடும்
281) உடல் மற்றுத ன்தில் ாறுதட்டது சூழ்ிதன
282) ார்கதப ிநணின் அடிப்ததடில் மூன்று தகப்தடுத்னாம்.
(ீ த்ிநன் ிக்மகார், ொெரிஇல்திணர், தின்ங்கிர்)
283) ணிாள் மற்றுத

6 தப்புகபில்

284) ணிாள் மற்றுதத அிகரிப்தது

தடனர்
சூழ்ிதன

285) சூழ்ிதனின் தாிப்பு சாடங்குது தின் குந்தப் தமம்
286) கற்நல், திற்ெி மூனாக ணப்தான்த
மற்றுத

ந

ில் ணிாள்

ழுகின்நண

287) ாபில்னாச் சுப்திகள்

ணிாள்

மற்றுதப் தண்புகபில்
288) ஆண் – சதண் தானரிதடம உடற்தண்பு மற்றுதகதப உண்டாக்குது
உிரில் - இொண மற்றுத
முன்ணிதனில் இமப்தர்கள் சதண்கள்

289)

290) கமத்ில் ெிந்தணில் முன்ணிதனில் இமப்தர்கள் ஆண்கள்
291) எம ான் ணக்மகற்ந மகத்ில் கற்க உவுது டால்டன் ிட்டம்,
ின்சணட்கா ிட்டம்
292)

துாகக் கற்மதார் ணிப்திரிாக எதுக்கப்தடும் மதாது ாழ்வுர்ச்ெி ற்தடுகிநது

293) சடர்ன் மொதண செய் ஆண்டுகள் 30
294) கல்ி பர்ச்ெிில் இண்டு ஆண்டுகமபா அல்னது அற்கு மமனா தின்
ங்கிர், தின்ங்கி ிதனில் கற்மதார் ணக் கூநிர் கில்மதார்டு
295) எத் ிதண உதடர் செய்மம் கற்நல் செல்கதப எமர் செய்ில்
ாமா, துன்தமா அதடது கற்நனில் தின்ங்கி ிதன
296) இட்தட குப்பு மர்ச்ெி ல் ீ த்ிந ார்களுக்கு சதாமந்தும்
297) ாட்டச் மொதண ீ த்ிந

ார்கதப அநி உவுகிநது

298) ார்கதபக் குழுக்கபாகப் திரித்து செல்தட தப்தன் மூனம் ெமூக
தண்புகதப பர்க்கனாம்
299) எவ்சாம ாமம் அர் கற்கும் மகத்ிமனம கற்க தக்க உவும் முதந
கற்நல்
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300) ிதவுக் கல்ித்ிட்டம் ாற்நல் முதந மூனம் ீ த்ிந ார்கதப ஆண்டு
இறுிில் அடுத் குப்திற்கு அனுப்தால் அடுத் உர் குப்புக்கு ாற்நனாம்
301) ணிாள் மற்றுதகபின் ஆறு தப்புகபில் என்று ஆளுத
302) ின்சணட்கா ிட்டம் தாட எப்ததடப்புகதப ிரிாண முதநில் ாரித்து
அபிக்கனாம் ணக் கூறுகிநது
303) ீ த்ிநன் குதநந் ார்கதப தள்பி மதபக்கு முன்ணமா தின்ணமா
ஆெிரிர் ீ த்ிந ார்கதபக் சகாண்டு கற்திக்கச் செய்னாம்
304) ிர்தந ண்ங்கபினிமந்து ாறுதட்டத ல்னிக்கம்
305) ண னம் ிக்க தண்புகபினிமந்து ாறுதட்டத ிர்தந ண்ங்கள்
306) ணனம் ன்தது

எமணது ஆளுதின் இதொண, ிதநாண

செற்தாட்தடக் குநிக்கிநது ணக் கூநிர் மெட்தீ ல்டு
307) ஆெிரிர் ன்தர் கற்நதன பிதாக்குதர்
308) ணிாள் மற்றுதகள் உடனதப்பு, டத்த, ிநன்
309) சடர்ன் மொதணில் டுக்கப்தட்ட குந்தகபின் ண்ிக்தக 1508
310) சடர்ன் மொதணில் தண்நிவு ஈவு 140
311) ன் ற்தந தநத்துக் சகாண்டு திநர் ீ து தி மதாடுல் ன்ந ற்காப்பு
டத்தக்கு சதர்
312) குப்ததநில் உர் அநிாண்தக் குந்தகபின் ிழுக்காடு 3 முல் 5 த
313) உர் அநிாண்தக்

குந்தகளுக்காண கல்ித்ிட்டம் புதுதப் தாடத்ிட்டம்

314) உர் அநிாண்தக்

குந்தகபிடம் உள்ப மூன்று ிநதகதப கூநிர்

சன்ெனி
315) குழுதகத்ிட்டம் ன்தது சவ்மநாண அநிவு ிநதமதடர்கள்
316) குதநந

ச் ொதணாபர்கதப தகாளும் முதந

முதநில் தாடம்

கர்ச்ெிாண

, சகுி, தரிசு மூனம் ஊக்குித்ல்

317) உர் அநிாண்தக்

குந்தகபின் ிநதகதப கூநிர்

கார்ல்மாஜர்ஸ்

318) உர் அநிாண்தக்

குந்தகளுக்கான் கல்ித்ிட்ட தககள் 3.

(பத,ிதவு,குழுதக கல்ித்ிட்டம்)
319) திற்தட்ட ிதனகபின் இண்டு திரிவுகள் என்று(அ) இண்டு தாடத்ில்
தின்ங்கிர்கள்,

தாட

தின்ங்கிர்கள்

320) இக்க குதநதாடு உள்ப குந்திடம் காப்தடும் அதடாபங்கள் உடல்
அதெவுத்ிநன் அிகம்
321) னிதடந் குந்தகளுக்காண ஈடுசெய்மம் கற்தித்ல் முதநின் தககள் 5
322) உடல் புனன் குதநதாடு உள்ப குந்த
.

.

(Braille)

ட்சடழுத்துக் கமி,

, ந

,
ஆ

323) இக்க புனன் குதநதாடுள்ப குந்தகபிடம் சதமபவு ஆளுதக் மகாபாறுடன்
காப்தடுது அொா டத்தகள்

www.napoos.blogspot.in

www.TeacherTN.com

Page 13

324)

துாக

கற்மதாரின் தண்நிவு ஈ

70 முல் 90 த

325) எம குப்தில் 8-10 ெிகி குந்தகள் திற்தட்ட குந்தகபாக
326) ஆெிரிர்களுக்கு குப்தில் ிகுந் சால்தன மதர்கள் குதநிதன
ொதணாபர்கள் ஆர்
327) ெிநப்தில்பு ார்கதப

ஆ

அடிப்ததடில் ற்மதாது

தகப்தடுத்துகிமநாம்
328) க்காண கற்தித்ல் முதநில் இமந்து ெற்று மறுதட்ட கற்நல் அனுதங்கள்
மதப்தடும் குந்தகள் இல்பு ிதன ீ நி குந்தகள் ணப்தடுகிநார்கள்
329) ணிதநவுடன் ாழ்ற்கு ற்நர்கபின் உி மதப்தடுகிநது இத
ிகாட்டல் ன்று அதக்கிமநாம்
330) சாடக்க கல்ி ிதனில் கல்ி ிகாட்டனில் 3 இனக்குகள் அடங்கிமள்பண
331) ன்சணநிப்தடுத்தும் அநிவுதப்தகர்ல் பர்ச்ெி ொா செல் ன்று
அதக்கப்தடுகிநது
332) ார்கபின் உடல் உள்பம் ெமூகம் ொர்ந் அதணத்து ிங்கள் அடங்கிது
ிள் திமடு
333) ிகாட்டல் ார்கள் ங்களுதட ிநதகள், ாட்டம், அக்கதந
மதான்நதகதப அநிந்து சகாள்ப உவுகிநது
334) ெிநப்தில்பு குந்தகபில் ிகவும் கணம் செலுத்ப்தட மண்டிர்கள் உர்
அநிாண்த குந்தகள் ஆார்கள்
335) க்காண முதநில் இமந்து ெற்று மறுதட்ட கற்நல் அனுதங்கள்
மதப்தடும் குந்தகள் ெிநப்தில்பு குந்தகள் ணப்தடுகிநார்கள்
336) குந்தகளுக்

ஈடுசெய்மம் கற்தித்ல் முதந சாி பர்ச்ெிக்காண கற்தித்ல்
ந

337)

ன்சணநிப்தடுத்தும் அநிவுத தகர்ல்

338)
தாக

சகாண்டது

339) F.C.
ன்சணநிப்தடுத்தும் அநிவுத தகர்ல்

ந

ஆ
340) ிகாட்டல் ன்னும் சாகுப்தத கூநிர் ாஸ்மகா
341) கல்ிில் ிகாட்டனில் உள்ப இனக்குகள் 3
342) ன்சணநிப்தடுத்தும் அநிவுத தகர்ல் பர்ச்ெி

ண

அதக்கப்தடுகிநது
343) ணிப்தட்ட ிகாட்டல் ிாக அதது உடல் னில்
344) ணிர்கபின் இல்புகதப தகப்தடுத்ிர் ார்கன்
345) ணனம் தற்நி கூநிர்

மங்,

,

,

346) ணப்மதாாட்டங்கபின் தககள் 3.
(அடகுல்- அடகுல், ினகுல்-ினகுல், அடகுல்-ினகுல்)
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347) கல்ிின் செல்தடும் தகுி ிடத்ல்
348) உபில் ன்தது ஆங்கினத்ில் தெக்கானஜி ண அதக்கப்தடுகிநது
349) கற்ததண உ

க்கச் செல்

350) சுப்திகள் 2 தகப்தடும்
351) ெமுாம் திச்ெதணகளுக்குத் ீர்வு கா உவுது ெமூக உபில்
352) தரிமொதண முதநக்கு டுத்துக் காட்டாகக் கூநப்தடும் ஆய்வு சண்டல் ஆய்வு
353) ர்க்கில் ன்தது த்து இனின் எம தகுிாகும்
354) குந்த உபில் ன்தது சதாது உபினின் எம தகுிாகும்
355) ெமுாத்ின் டத்தகதப ிரிப்தது ெமூக உபில்
356) ன்தணப்தற்நி அநிந்து சகாள்ளும் முதந அகமாக்குமுதந
357) டத்ததப்தற்நி ஆாமம் இல் உபில்
358) எமனுக்குத் ப்தடும் கல்ிமம் திற்ெிமம் அன் பமம் சூழ்ிதனமம்
அதண உமாக்குகின்நண.ஆணால் பு ிதனக்கு ந் தங்கும்
இல்தன.இக்கமத்த னிமறுத்ிர் ாட்ென்
359) எம குந்தின் புத்ன்தகள் சதற்மநாரிடிமந்து ½ தங்கும்,ாத்ா
தாட்டிிடிமந்து 1/4 தங்கும்,முப்தாட்டணார் முப்தாட்டிிடிமந்து 1/8
தங்கும்,முந்த தனமுதநிடிமந்து 1/8 தங்கும் சதநப்தடுகின்நண
360) ான்கு ாகமின் மூதப பர்ச்ெிக்கு முக்கி தங்கு கிக்கும் ொர்மான்
தாக்ெின்
361) குந்தகள் உடல் தெகதப தன்தடுத் கற்றுக் சகாள்ளும் ிநன் இக்க
பர்ச்ெி
362) அணிச்தெச் செல்கள் அிகம் ிதநந் தமம் ண திாமஜ கூறுது சாட்டு
உமம் தமம்
363) பர்ச்ெிில் முதநப்தடுத்ப்தட்ட ாற்நம் ஏர் உிரிின் தடதப்
சதாமத்துாறுதடும்
364) ணச்செல்கபில் ற்தடும் ாற்நம் அநிவுத்ிநன் பர்ச்ெி ணப்தடும்
365) ழுதுல்,தல்,ண்ம் ீட்டுல் ஆகித இக்க பர்ச்ெிில் தண்தெ
இக்கத்ிநன் ணப்தடும்
366) கணித்ல் து ணவுப்தப்தின் குிதத்ில் இமக்கும்
367) கணத்ின் அடிப்ததட ஆர்ம்
368) தாடம் கற்தித்னில் முல் தடி ஆத்ம்
369) தண்நிவுச்மொதணின் ந்த ஆல்திட் திமண
370) இட்தடக் காி மகாட்தாடு- ஸ்திர்சன்
371) குழுக் காி மகாட்தாடு- ர்ஸ்டன்
372) சொற்மொதண- சக்ஸ்னர்
373) தனப்பு மம் மொதண மொிக்கப்தடுமாணின் ஆக்கத்ிநதண அபக்கப்
தன்தடும்
374) கில்தர்ட்- தனப்பு மம் மொதண
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375) டான்ஸ்- ின்ணமொடா மொதண
376) ால்ட்ஸ்மன்- புதுததன் மொதண
377) ஆஸ்மதான்- ெிக்கல் ீர்வு முதந
378) ணிாள் தண்நிவுச்மொதண மூனம் தண்நிவு ஈவு 130க்கு மல்
உதடர்கதப ீ த்ிநாாக்காக சகாள்பனாம்
379) ிகாட்டனின் தப்சதாமள் ணிதர்
380) அநிவுத தகர்னின் ிர்கான மாக்கம் திச்ெிதணகதபத் ீர்க்கும் ஆற்நதன
பர்த்ல்
381) மதசுில் ெிம்,அர்த்ற்ந மதச்சு ஆகிற்நிற்கு மூதபில் உள்ப ஏர் தகுி
தாிக்கப்தடும காாகும்
382) ார்களுக்கு மூன்று தககபில் ிகாட்டுல் மதப்தடுகிநது.
(கல்ி, சாில், ணிப்தட்டிகாட்டல்)
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