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            ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� 

ஆைண��� 

                  அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

                         ��ப�ள� ஆசி�ய� 

                                    ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 அைன�� வ�னா�க���� வ�ைடயள���க. 

 1 ெதாட�க� 50 வைரயான வ�னா�க� ெதாட�பாக தர�ப���ள (a), 

(b), (c), (d) ஆகிய வ�ைடக�� ச�யான அ�ல� மிக�� 

ெபா��தமான வ�ைடய�ைன ேத�� ெச�க. 

 வழ�க�ப���ள வ�ைட�தாள�� உ�களா� ேத�� ெச�ய�ப�� 

ஒ�ெவா� வ�னா�க���மான வ�ைடக����ய இல�க�தி� (x) 

எ�ற அைடயாள�திைன இ�க.   

 இ� வ�னா�தா� 13 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 1  

1. ேப��� திற�கைள வ���தி ெச��� ேபா� க��தி�ெகா�ள�பட ேவ��ய 

ப�ரதான காரண�யாவ�  

i) ப��ைளக� ப�ற�ப�லி��� ப��ப�யாக ேப�வத�� க���ெகா�வ�  

ii) வ�சாலமான தம� �ழலி� இ��� கிைட�க�ெப�� அ�பவ�க� 

�ல� அவ�க� ��தலாக க���ெகா�வ�   

iii) ப��ைளக�ட� ேப�� ேபா� அவ�க� ெப���ெகா��� 

ஆ�வ�தி� �ல� ேப�வத�� ��ட�ப�வ�  

iv) அவ�க� ேப�� ேபா� இைடய�ைடய�� ேக�வ�கைள ேக�பத� 

�ல� ேப�� ஆ�றலிைன ப��சி�க���� 

a) ( i, iii ம��� iv )  

b) ( ii, iii ம���  iv)   

c) ( i, ii ம���  iv )    

d) ( i, ii ம���  iii ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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2. வாசி�த� திறன�ைன வ���தி ெச��� �கமான அ��பைட� ேதைவகளாவன, 

i). ப��ைளய�ட�தி� காண�ப�� வாசி�த� ெதாட�பான ஆ�வ�, 

இட� ப�க�திலி��� வல� ப�க�தி�கான ைக� பழ�க�, சிற�த 

பா�ைவ, சிற�த கா�சி ப����ண��க�  

ii). ச�யான பா�ைவ, இட� ப�க�திலி��� வல� ப�க�தி�கான க� 

பழ�க�, ப��ைளய�ட� காண�ப�� வாசி�த� ெதாட�பான 

ஆ�வ�, சிற�த ேக�ட� ப����ண��க� 

iii). ப��ைளய�ட� காண�ப�� வாசி�த� ெதாட�பான ஆ�வ�, சிற�த 

பா�ைவ, இட� ப�க�திலி��� வல� ப�க�தி�கான க� பழ�க�, 

சிற�த கா�சி ப����ண��க�   

iv). ச�யான பா�ைவ, இட� ப�க�திலி��� வல� ப�க�தி�கான க� 

பழ�க�, சிற�த கா�சி ப����ண��க�,   ப��ைளய�ட� 

காண�ப�� ேக�ட� ெதாட�பான ஆ�வ� 

a) ( i, ii)  
b) ( ii, iii)   
c) ( iii, iv)    
d) ( i, iv) 
 

3. ப�யாேஜ� இ�� இண�க உ��ண�� அவ�ைதய�� ப��ைளய�ட�தி� 

அவதான��க�பட���ய நட�ைத இய��களாவன    

a) அவ�க� தம� ந�ப��ைக ம��� ெசய�பா�க� ெதாட�பாக 

வைரவ�ல�கண�ப���வத�� ஆர�ப��ப� 

b) ெபா��கைள சில இய��கள�� கீ� வைக�ப���வத�கான ஆ�ற� 

அவ�கள�ட�தி� காண�ப��   

c) அவ�கள��� ஒ� ச�த��ப�தி� ஒ� ெதாட�ப�ைனேய 

வ�ள�கி�ெகா�ள����. 

d) அவ�க� ெமாழிய�ைன க�பத��� ம��� ேபாலியான வ�ைளயா��க� 

ேபா�றவ�றிைன ஆர�ப��ப� 

 

4. ��ப�ள� மாணவ�கள�� சி�திர வ�வைம���கைள கண��ப�� ெச��� 

ேபா� ஆசி�ைய ஒ�வ� அவதான�திைன� ெச��த ேவ��ய� 

a) பாட�தி�ட�தி���ய வ�டய�கள���  

b) ஏைனய ப��ைளகள�� சி�திர வ�வைம��க� ம��� அைவ 

ெதாட�பாக  

c) அ� ப��ைளய�னா� ��ன� ேம�ெகா�ள�ப�ட வ�வைம��க�ட� 

d) பாட�தி���ய க�ற�க�ட� 

 

5. ��ப�ள� ப��ைளய�� ஒ�� ெமா�த அப�வ���தி ெசய�பா��� 

உ�ளட��� அப�வ���தி வ ����களாவன 

a) உள, உண��சி ேவக�, ச�க, க�வ�, உட�, அறி� ெப�மதிக�  

b) க�வ�, ச�க, உள, க�வ�, உட�, கலா�சார ெப�மதிக�  

c) ச�க, உள, உட�, உண��சி ேவக�, சலா�சார� ம��� க�வ� 

ெப�மதிக� 

d) உண��சி ேவக�, ச�க, உள, க�வ�, உட�, கலா�சார ெப�மதிக� 
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6. ெமா�ரேசா� ேகா�பா��� அ��பைடயான ேகா�பா�க� ம��� 

க��தா�க�க� ஆகிய ஒ����ைறய��   

a) �த�திர�, அவதான���, ப����ட�, ச�ெச�த�, தயா� ெச�ய�ப�ட 

�ழ� ம��� உ�ள ����� மன� 

b) �த�திர�, அவதான���, ச�ெச�த�, தயா� ெச�ய�ப�ட �ழ�, 

ப����ட� ம��� உ�ள ����� மன� 

c) அவதான���, ப����ட�, ச�ெச�த�, �த�திர�, தயா� ெச�ய�ப�ட 

�ழ� ம��� உ�ள ����� மன� 

d) தயா� ெச�ய�ப�ட �ழ�, �த�திர� அவதான���,, ப����ட�, 

ச�ெச�த� ம��� உ�ள ����� மன� 

 

7. உடலி� ஹ�ேமா�ேளாப�ைன உ�ப�தி ெச�த� ம��� எ��� ம��� ப�க� 

ஆகியவ�றிைன வ��ப��த� ஆகியவ�றி���ய ேபாசைன� பதா��தமாவ�   

a) �ரத� 

b) காேபாைவதேர�� 

c) வ��றமி� 

d) கன����க� 

 

8. ��ப�ள� ஆசி�ய� ஒ�வ� சிற�த �ைறய�லான ெபா�� 

�காைம��வ�திைன ேம�ெகா��� ெபா��� ெத��தி��க ேவ��ய� 

a) ��ப�ள� ப��ைளகைள� ப�றி ெத��தி��த� ம��� அவ�கள��� 

சிற�த ெப�ேபறகைள வழ��த� 

b) ெப�ேறா� ��ட�கைள நடா�தி அவ�க��� ஆர�ப� ப��ைள வ���தி 

ெதாட�பாக ெத�ய�ப���த�  

c) ��ப�ள�� ப��ைளகள��� க�வ�ய�ைன வழ��வத�� அவ�க�ட� 

ெபா��தமான �ைறய�� நட��ெகா�ள�  

d) ��ப�ள�ய�� ம�ைறய நப�க�ட� ஒ�வ��ெகா�வ� உதவ�யாக 

ெபா� ேநா�க�தி� ெபா��� ெசய�ப�த� 

 

9. ெப�ேறா�ட� ஏ�ப�� ப�ர�சிைனகள�� ேபா� ஆசி�ய� ெச�யேவ��ய� 

a) உ�ய தர�ப�ன�டனான ெதாட�ப�ைன ைகவ��த� 

b) உய� �காைம��வ�தி��� ெத�ய�ப���வத�� நடவ��ைக 

எ��த� 

c) சேகாதர ஆசி�ையக��� ெத�ய�ப��தி அவ�கள�� 

ஆேலாசைனகள��� அைமவாக� ெசய�ப�த� 

d) தம� வ��ப���ள ப��ைளக�ட� அ� ெதாட�பாக� 

கல��ைரயா�த� 
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10. ஆர�ப ப��ைள வ���தி ம�திய நிைலய� ெதாட�பான ச�யான ��றாவ� 

a) ஆர�ப ப��ைள வ���தி ம�திய நிைலய�தி� ப��ைள எ��� 

எ��வத���, வாசி�பத���, கண�த� ம��� �ழ� எ�பவ�றிைன� 

க�கி�ற�. 

b) ப��ைள வ���தி அவ�ைத�� ஈடாக ப��ைளய�� வ���தி 

இட�ெப�கி�ற� 

c) ப��ைளய�� �ைளயான� ப�ற�ப�� ேபா� ��ைமயாக 

வ���தியைடகி�ற� எ�பதனா� அத�கிண�க  ெசய�பா�கைள 

ேம�ெகா�கி�ற� 

d) ப��ைளய�ன� நட�ைதயான� மரப��கள�� த�கிய���பதனா� �ழ� 

நடவ��ைகக� அதிகளவ�� ��கியம�ற�.   

 

11. �� எ��� ஆ�ற� வ���தி�� அவசியமாவ� 

i). அவதான��த வ�வ�கைள ஞாபக�தி� ைவ�தி��த�   

ii). க�க� ம�ற� ைகக� ஒ�திைச�ட� பழ�த� 

iii). க��ேகா�கைள ெதள�வாக வ�ள�கி�ெகா�ள� 

iv). வ�ர�கள�� இல�வான ெசய�ப��தலி�� பழ��த� 

a) i, ii ம��� iii   

b) ii, iii ம��� iv 

c) i, iii ம��� iv  

d) i, ii ம��� iv 

 

12. ெவ�ேவ� ெபா��கள�� வ�ேசட இய��க� ெதாட�பாக ப��ைளய�� 

அவதான�திைன ெச��த� ெச�த� �ல� ப��ைளக� ஒ�வ��ெகா�வ� 

இைடய�லான ேவ�ப�ட அறி� ம�ட�க� ம��� ஆ�ற�க� எ�பவ�றிைன 

க�டறிவத�� ஆசி�ைய�� ச�த��பெமா�றிைன உ�வா�கி� ெகா�வத�� 

ஏ�ற கண�த ேகா�பாடன�? 

a) ஒ���ெகா�� ேநெரா�த த�ைம 

b) வ�வ�க� 

c) வைக�ப��த� 

d) அைமவ�ட�  

  

13. டான�ய� ேகா�ம�, ேஹாவா�� கா�ன�, எ�ப�ரகா� ம�ேலா ேபா�ற 

அறிஞ�க� �ல� ��ைவ�க�ப�ட ேகா�பா�க� �ைறேய 

a) உ�னத ஏ�ற�, உண��சி ��ணறி�, அ�பவ ��� 

b) ச�க க�ற�, உண��சி ��ணறி�, உ�னத ஏ�ற� 

c) அ�பவ ���, உண��சி ��ணறி�, ச�க க�ற�  

d) உ�னத ஏ�ற�, ச�க க�ற�, ப� ��ணறி�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


��ப�ள� ஆசி�ய�  (Pre School Teacher)   ஏ�ர� 2022 

��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண���  Page 5 of 13 

14. ��ப�ள�ய�� �ழ� �ைலய�ைன �தாப���� ேபா� காண�பட 

ேவ��யைவக�  

a) க� வைகக�, மண� வைகக�, வ�ைத வைகக�, பறைவ இற�க�, 

ெவ�� ��க�, ம� வைகக� 

b) க� வைகக�, வ�ண ெவ�க��க�, வ�ைத வைகக�, பறைவ 

இற�க�, ம� வைகக� 

c) க� வைகக�, மண� வைகக�, ஆபரண வைகக�, பறைவ இற�க�, 

ம� வைகக� 

d) க� வைகக�, மண� வைகக�, மண� வைகக�, வ�ைத வைகக�, 

பறைவ இற�க�, ம� வைகக�  

 

15. உண�கள�� காண�ப�� ேபாசைண� பதா��த�களாவன 

a) �ரத�, ெகா���, காேபாைவ�ேர��, வ��டமி�, மினர��, ந�� 

b) �ரத�, ெகா���, காேபாைவ�ேர��, வ��டமி�, இ���, ந�� 

c) �ரத�, ெகா���, காேபாைவ�ேர��, வ��டமி�, க�சிய�, ந�� 

d) �ரத�, ெகா���, காேபாைவ�ேர��, வ��டமி�, ெபா�டாசிய�, ந�� 

 

16. அ��த ந��ைன ப��வதனா� ஏ�பட���ய ெதா�� ேநா�களாவன 

a) ெட��, வா�திேபதி, வய����ேபா��    

b) மேல�யா, ��தி�ேபா��, ெச�கமா� 

c) கா��ச�, மேல�யா, ெட�� ��தி�ேபா�� 

d) வா�திேபதி, ெச�கமா�, வய����ேபா��  
 
 
 

17. ேக�ட� ப����ண�� ெதாட�பாக ெத���ெகா�ளேவ��ய அ��பைடயான 

வ�டயமாவ� 

i). ஒ�ெவா� ப��ைளய�ன�� ஒலிகைள ேவ�ப���� 

அறி��ெகா��� ஆ�ற� ெவ�ேவ� ம�ட�கள�� காண�பட�  

ii). ெசா�கள����யதாக ஒலிக� காண�ப�வ�ட� அ� ஒலிகைள 

ெசா�ெலா�றி� ெபா��� ஒ�தடைவ�� அதிகமாக 

ப�ரேயாகி�த� 

iii). ேக�ட� ப����ண�� ஆ�றலி� ��ேன�ற��ட� ப��ைள 

ச�தமாக ம���� ம���� ஒலிகைள எ��ப� அவ�றிைன 

க�டறிவ�   

iv). ேக�ட�  ப����ண�� எ�ப� இர�� ஒலிகள��கிைடய���ள 

ேவ�பா��ைன� அைடயாள� காணலா��.  

a) i, ii ம��� iii 

b) ii, iii ம��� iv 

c) i, iii ம��� iv  

d) i, ii ம��� iv 
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18. சமநிைல உண�கள�� அட�கி��ள ேபாசைண ப�திக�  

வைக�ப��த�ப�வ�   

i). உட� வள��சி உண�க� 

ii). உட� நிைற அதிக���� உண�க� 

iii). ச�தி ப�ற�ப���� உண�க� 

iv). ேநா� ெநா�கள�லி��� பா�கா��� உண�க�  

a) i, ii ம��� iii 

b) ii, iii ம���  iv 

c) i, iii ம��� iv   

d) i, ii ம��� iv 

 

19. ப��ைளகள�� ��ேன�ற�திைன அறி�ைகய��� �ைறயாவ� 

i). ஒ�ெவா� ப��ைள ெதாட�பாக�� தகவ�கைள� �றி�� 

ைவ�தி��த� 

ii). ��ன� தி�டமிட�ப�ட ேக�வ��ெகா�தி�கான வ�ைடகைள� 

ெப���ெகா�ள� 

iii). ��ன� தி�டமிட�ப�ட ��ேன�ற அறி�ைக ெகா�ப�கள�� 

தகவ�கைள உ�ள �� ெச�த� 

iv). ஒ�ெவா� ப��ைள�� ேம�ெகா�ட ேவைலகைள ெவ�ேவறாக 

ேசக��� ைவ�பத� �ல� 

a) i, ii ம��� iv   

b) ii, iii ம��� iv  

c) i, iii ம��� iv  

d) ேம��றிய அைன���  

 

20. சிற�த ஆேரா�கியமான நப� என�ப�வ�  

a) கிழைமெயா�றி�� 03 நா�க� காைலய�� எ��த�ட� 

உட�பய��சிகள�� ஈ�ப�� நபராவா�.  

b) உட�, உள ம��� க�வ�யறி� ஆகியைவ ெதாட�பாக சிற�த 

நிைலைமய�� வ�ள��� நபெரா�வராவா�. 

c) ேநா� ெநா�கள��றி வா�� நபெரா�வராவா�. 

d) சிற�த ச���ள உண�கைள ��� ேவைளகள��� உ�ெகா��� 

நபெரா�வராவா�. 

 

21. “ேபாசைண” எ�பதனா� அைழ�க�ப�வ� 

a) நா� உணவ��காக எ���� ச�திைய வழ��� உண� ஆ��  

b) நாளா�த� ��� உண� ேவைளகள��� �கர�ப�வதா��.  

c) கிழைமெயா�றி�� ��� தடைவக� ெதாட��சியாக 

உட�பய��சிகள�� ஈ�ப�தலா��. 

d) உடலி� வள��சி��� ம��� வ���தி��� அவசிய ச�திகளா��. 
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22.  “ப��ைளைய ைமயமாக� ெகா�ட க�வ�” எ�பத� �ல� அைழ�க�ப�வ�  

a) ஆசி�ைய �ல� வ�வைம�க�ப�ட ெசய�பா�கைள ப��ைளகைள� 

ெகா�� ெச�வ��த� 

b) வ��பைறய�� பாட�தி�ட�தி�� உ�யதாக �றி�த க�ப��தைல 

ேம�ெகா�ள� 

c)  �ைறசா� பாடசாைல ஒ�றி� எ���க� ம��� இல�க�க� 

ேபா�றவ�றிைன க�ப��த� 

d)  ப��ைளய�� வ���ப�தி��� ம��� ஆ�ற�கள���� ����ைம 

அள��� க�ப��த� 

 

23. ப��ைளகள�ட�தி� உண��சி ேவக�திைன ேம�ப���த� ெதாட�பாக 

��ப�ள� ஆசி�ைய ஒ�வ�� ப�காவ�.             

i). ப��ைளய��� அவர� அைடயாள�திைன க��ெய���வத�காக 

அவ��� உத�த�  

ii). ��ப�ள� ஆசி�ைய ப��ைளய�� அ�ப����ய அ�மாவ��� 

சம� என அறி�� வைகய�� இ��த� 

iii). ெசய�பா�கள�� �ல� ப��ைளக� ஒ�வ��ெகா�வ� 

உதவ�ெச�வத�� ஊ�கமள��த�  

iv). ெபா��தமான கைதக� ம��� வ ��ேயா நிக��சி�தி�ட�க� 

ேபா�றவ�றிைன பா��பத�� ச�த��ப�கைள அள��த� 

a) i, ii  ம��� iii 

b) ii, iii ம��� iv   

c) i, iii ம��� iv  

d) ேம��றிய அைன��� 

 

24. ப��ைள ேபாசைன� �ைறபா��ட� உ�ளா� எ�பதைன அறிய��வ�. 

a) ப��ைளய�� உட� மிக�� ெமலிவைட�தி��த� 

b) ப��ைள ெதாட��சியாக ேநா�வா��ப�த� 

c) வயதி���ய நிைற ம��� உயர� ேபாதியதாக காண�படாைம 

d) உணவ�ைன உ�பத�� ஆ�வ�திைன� கா�டாைம 

 

25. க�ற� ெசய�பா��ைன ேம�ப���வத�காக ப�ரேயாகி�க���ய 

ெதாட�பாட� �ைறயாவ�  

i). எ�ேபா�� உர�த �ரலி� கைத�த�  

ii). நிர�தரமாக தயவான ம��� ேக�வ�� ெசா�கைள� பய�ப��த�  

iii). ெதள�வாக�� ம��� ச�யாக�� ெசா�கைள உ�ச��த� 

iv). இேலசான ம��� ப��ைளக��� சம�பமான ெசா�கைள� 

பய�ப���த�. 

a) i, ii ம��� iii   

b) ii, iii ம��� iv   

c) i, iii ம��� iv  

d) i, ii ம��� iv 
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26. கைதெயா�றிைன ெத��ெச�� ��ைவ��� ேபா� க��தி�ெகா� 

ள�பட��டாத காரண�யாவ� 

a) ��� மகி��சிகராமானதாக இ��த� ேவ��� 

b) ப��ைளகள�� கா���� பா�திர�கைள� ெகா����த� ேவ���  

c) இேலசான ெதள�வான ெசா�கைள� பய�ப���த� ேவ���. 

d) அத�டாக சிற�த ெச�திெயா�றிைன ெதாட�பாட� 

ெச�ய���யதாக இ��த� ேவ���. 

 

27. ப��ைளய�� இர�சக�” எ�ற �க�ைரய�ைன அள��தவ�  

a) ஜ�� ஜ� ��ேசா 

b) ஜ�� ப�யாேஜ 

c) ம�யா ெமா��ேசா� அ�ைமயா� 

d) ெப��� ெபப� 

 

28. த���சி வழ�க�ப�வதனா� தவ���க�பட���ய ேநா�களாவன 

a) ேபாலிேயா, ெப�ய�ைம, ெகா��ள��பா�  

b) சி�ன���, க��ைர ேநா�, ஆ�மா   

c) ெப�ய�ைம, அதிக கா��ச�, நிேமான�யா  

d) ந��ழி�, சி�ன���, ெச�கமா� 

 

29. ப��ைளய�� ஆ�க�திறைள வ���தி ெச�வதி� ஆசி�ையய�� கடைம 

அ�லாத� 

a) பாரா��த� ம��� ���த� எ�பவ�றி� �ல� ஊ�கமள��த�   

b) �ண�, ��ணா��, பைச, கடதாசி ேபா�றவ�றிைன �த�திரமாக 

பய�ப���வத�� ச�தர�பமள��த�     

c) ெதாைல�கா�சிய�� ப��ைளகள�� கா���� பா��பத�� 

இடமள��த� 

d) ப��ைள ம��� ெப�ேறா� இைடய�� ெதாட�ப�ைன ேப�த� 
 

30. �� வாசி�த� திற�கைள வ���தி ெச�வத���ய ெசய�பா�களாவன 

i). ��தக�, ப�க�, ப�க�கைள� �ர��த� ேபா�றவ�றிைன 

ப��ப�யாக அறி�க� ெச�த� 

ii). இட�ப�க�திலி��� வல�ப�க�தி�� க�கைள பழ��� 

பய��சிய�ைன ேம�ெகா�ள� ெச�த� 

iii). பட அ�ைடகைள அைடயாள�க�� அவ�றிைன� ெபய��த�  

iv). இட�ப�க�திலி��� வல�ப�க�தி�� ��ள�� ேகா��� எ��த�  

a) i, ii ம��� iii 

b) ii, iii ம��� iv 

c) i, iii ம��� iv 

d) i, ii ம��� iv 
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31. ேபாசைனய�ைன வழ��� ேபா� ந�� க��தி�ெகா��� காரண�யாவ� 

i). நபெரா�வ�� நாளா�த ெசய�பா�க�  

ii). நபெரா�வ�� ச�க நிைலைம 

iii). நபெரா�வ�� வய� 

iv). நபெரா�வ�� நிைற 

a) i, ii ம��� iii  

b) ii, iii ம��� iv   

c) i iii ம��� iv   

d) i, ii ம��� iv 
 

32. “ஒேர வ��ப���ள ��� ப��ைளக� ஒேர தைல�ப�� கீ� வைர���ள 

சி�திர�கள�� ப�வைக� த�ைமய�ைன ��ப�ள� ஆசி�ய�னா� 

அவதான��க ����”. இத�� ெபா��தம�ற ��றாவ� 

a) ப��ைள தன� உ�ளக உண��சிய�ைன தம� வ�வைம���கள�� 

ெவள��ப���கி�ற�.   

b) சி�திர�க� �ல� ப��ைள கா�கி�ற, ெத��த, உண�கி�ற ம��� 

கைத��� வ�டய�க� ெதாட�பாக ெவள��ப��தைல 

ேம�ெகா�கி�ற�.  

c) ஒேர வய� வ��ப�� ப��ைளகள��  ஆ�ற�க� சம� எ�பதனா� 

ேவ�பா�க� ஏ�படா�. 

d) ப��ைளகள�� ேத��, வ�வைம�� ம��� அைவ ெதாட�பான த���� 

இத� �ல� ெவள��ப��த�ப��   

 

33. கி���த� ெதாட�பான ெபா��தம�ற ��� ப��வ�வனவ��� எ�?  

a) கி���த� �ல� ப��ைள உட� �தியான ெசய�பா�கள�� ஈ�ப�� 

மகி��சியைடகி�ற� 

b) �வ�கள��� ம��� தைரய��� கி���வதைன� தவ���பத�காக 

ெப�சி�க� ம��� நிற� ெப�சி�க� ப��ைள எ��க��யாத 

வைகய�� ைவ�த� ேவ���.  

c) ப��ைள கி��க�கைள கா�� தன� ஆ�வ� ம��� மகி��சி 

எ�பவ�ைற வயதாேனா�ட� கழி�பத�� �ய�சி ெச�த�. 

d) எ�மா�றான கி��க� அவ�ைதயாக 2 - 2½ வய� 

கால�ப�திய�ைன� அைழ�க ����. 

 

34. ப��ைளக� ெதாட�பாக தி�டமிட�ப�ட ேவைல�தி�ட�க� �ல�  ��ப�ள� 

ஆசி�ையய�னா� எதி�பா��க�பட���ய ேநா�க�களாவன 

i). வ�டய�கைள அவதான��பத�காக ப��ைளகள��� வழிகா�ட� 

ii). ப��ைசய�ைன ேம�ெகா�� தகவ�கைள ேத�வதி� ஈ�ப��த� 

iii). ெபா��தமான �ைறய�� மன�பா�� ெதாட�பான வ���தி/ 

மா�றெமா�றிைன ஏ�ப��த� 

iv). ஆசி�ைய�� பண�வான கீ��ப���ள பர�பைரய�ைன உ�வா��த�  

a) i, ii  ம��� iii   

b) ii, iii ம��� iv 

c) i, iii ம��� iv  

d) ேம��றிய அைன��� 
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35. ��ப�ள� ஆசி�ைய�� உளவ�ய� ெதாட�பாக ெத��தி��த� அவசியமாவ� 

i) ��ப�ள� ப��ைளய�� உட� ம��� உள ப���கள�� ப��ப�யான 

வள��சி�� உத�வத�� 

ii) த��ைன�� அவ�ைதய�� உ�ள ப��ைளகள�ைடய�� ஏ�ப�� 

�ர�பா�கைள ஒ�ெவா��ெகா�வ� வ����ெகா��� ந��ட� 

��ய �ழெலா�றி� ெசய�ப�வத�� பய��சியள��பத��    

iii) ப��ைளய�� �ழ�ைத மன� ம��� நட�ைத எ�பவ�றி� 

மா�ற�கைள க�டறிவத�� 

iv) ப��ைளய�� ெசய�பா�கைள ெபா��தமான �ைறய�� 

ெப�ேறா��� ெத�ய�ப��தி அவசிய வழிகா�ட�கைள 

ேம�ெகா�வத��  

a) i, ii ம��� iii 

b) ii, iii ம��� iv 

c) i, iii ம��� iv  

d) i, ii ம��� iv 

 

36. “��ப�ள�� க�வ�ய�� �ல� இ� தர�ப�னரா�� அதி��ய பயன�ைன 

ெப���ெகா�ள��வ� பாடசாைலய�ைன ெப�ேறா��காக திற�� இ� 

தர�ப�ன� இைடய�� ெந��கமான ெதாட��கைள ஏ�ப��தி� ெகா�டா� 

மா�திரேம”. இ� க��திைன ��ைவ�தவ�  

a) ஜ�� ப�யாேஜ 

b) மா�கிர� ம��� ேரஷ� ம�மில� சேகாத�க� இ�வ�� 

c) ேஜா� ெடவ � 

d) மகா�மா கா�தி 

 

37. நபெரா�வ� உண� வைககைள� ேத��ெச��� ேபா� கீேழ தர�ப���ள 

வ�டய�க� ெதாட�பாக க��தி�ெகா�வா�. இ� த��மான� ெதாட�பாக மிக�� 

ச�யாக ேத��ெச��� ஒ����ைறயான� 

A). ���ப�தி� ெபா�ளாதார நிைலைம 

B). சமநிைல உண�க� ெதாட�பாக உ�ள வ�ேசட வ���ப� 

C). ேபாசைண� ெப�மதி 

D). ப�ரப�யமான சில உண� வைகக� ெதாட�பான ெபா� 

வரேவ��  

a) ACBD    
b) CABD    
c) BCAD   
d) CADB 

 
38. ��ப�ள� ப��ைளகள��கான ெசய�பா� ஒ�றி�காக தி�டமி�� ேபா� 

உ�களா� க��தி�ெகா�ள�பட ேவ��யைவ 

a) கவன���, வய� வ���, தன��ப�ட ஆ�ற�க�, பா�கா��   

b) வய� வ���, மாணவ� எ�ண��ைக, தன��ப�ட ஆ�ற�க�, 

கவன��� 

c) தன��ப�ட ஆ�ற�க�, அள�, தர�, பா�கா�� 

d) தர�, பா�கா��, மாணவ� எ�ண��ைக, வய� வ��� 

 
 
 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


��ப�ள� ஆசி�ய�  (Pre School Teacher)   ஏ�ர� 2022 

��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண���  Page 11 of 13 

 

39. ��ப�ள� அவ�ைத ெதாட�க� ப��ைளக��� சிற�த பழ�க�க� ம��� 

ெப�மதிக� ெதாட�பாக வ�ள�க�கைள அள��பத�� அவசியமாவ� 

i). நபெரா�வ�� வா��ைகய�� ஆர�ப கால�தி� சிற�த பழ�க�க� 

ெதாட�பான வ�ள�க�திைன வழ�க ேவ��யைமய�னா� 

ii). ெப�ேறா�க� ம��� �திேயா�க� க�ப��காத சிற�த பழ�க�கைள 

��ப�ள�ய�� க�ப��க ேவ����ளைமய�னா� 

iii). ��ப�ள� அவ�ைதய�� அறி�க�ப��த�ப�� எ�தெவா� வ�டய�� 

�ைளய�� நிர�தரமாக ேசமி�க�ப�� எதி�கால வா��ைகய�� 

ெச�வா�� ெச���வதனா� 

iv). சிற�த பழ�க�கைள ஏ�ப���வதனா� கிைட��� ந�ைமக� 

ப��ைளகள��� மா�திரம�றி சிற�த ச�க உற�கள��� 

அ��பைடயாவதானா� 

a) i, ii ம��� iii 

b) ii, iii ம���  iv 

c) i, iii ம��� iv  

d) i, ii ம���  iv 

 

40. ��ப�ள� க��ட�தி� பா�கா�ப�ைன உ�திெச�வத�காக உ�களா� 

எ��க�பட���ய  நடவ��ைககளாவன 

a) க��ட�திைன கால�தி�� கால� ப��சி�த�, மி���றிைன 

ெதாட��சியாக ப��சி�த�, ெபா��தமான தி��த�கைள 

ேம�ெகா�ள�, அவசிய ெதாழி���பவ�ய� அறி�ைககைள 

ெப���ெகா�ள�  

b) மி� ����ப�ைன ப�ேசாதி�த�, கால�தி�� கால� ப��சி�த�, 

க��ட�தி�� வ�ண� ��த�, ெபா��தமான தி��த�கைள 

ேம�ெகா�ள� 

c) ெபா��தமான தி��த�கைள ேம�ெகா�ள�, ந���கசி� ெதாட�பாக 

�ைரய�ைன ப��சி�த�, க��ட�தி�� வ�ண� ��த�, பாடசாைல� 

ேதா�ட�திைன கால�தி�� கால� ப��சி�த� 

d) க��ட�தி�� வ�ண� ��த�, கால�தி�� கால� ப��சி�த�, 

மி���றிைன ெதாட��சியாக ப��சி�த�, தி��த�கைள 

ேம�ெகா�ள� 

 

41. ப�யாேஜ��� ��றி�� இண�க ெசய��� ��ைதய அவ�ைதய�� உப 

ப���களாவன  

a) �ல� இய�க அவ�ைத ம��� �� ேகா�பா�� அவ�ைத 

b) �� ேகா�பா�� அவ�ைத ம��� உ��ண�� சா��த சி�தைன 

அவ�ைத 

c) உ��ண�� சா��த சி�தைன அவ�ைத ம��� ஒ��கிைண�த 

ெசய�பா�� அவ�ைத 

d) �� ேகா�பா�� அறி�ைக ம��� �ைறசா� ெசய�பா�� 

அவ�ைத 
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42. ப��ைளகள��� த�டைனகைள வழ��த� ெதாட�பாக ��ேசா அவ�கள�� 

க��தாவ�  

a) ப��ைளக� சாசன�தி� ப� ப��ைளகைள த���ப� 

ச�டவ�ேராதமான ெசய�பா� எ�பதனா� அவ�கைள� த���காம� 

பா����ெகா�ள� ேவ���. 

b) ப��ைள ஒ�ேபா�� த���க�பட��டா� எ�ப�ட� ப�ைழக� 

ெதாட�பாக இய�ைகயாக� கிைட��� வ�ைள�கள�லி��� 

க���ெகா�வ�   

c) ப��ைள�கான த�டைனய�ைன ப�ரசி�தமாக ெச�ய��டா� 

எ�ப�ட� தன��ப�ட �திய�� அவ�ட� கல��ைரயா� 

ெபா��தமான த��த த�டைனைய வழ��த� ேவ���. 

d) ெப�ேறா�க�� ஆசி�ய�க�� மா�திர� ப��ைளகைள த���க 

����. அ� ஒ� தவைற� தி���வத�காக ம��ேம ெச�ய�பட� 

ேவ���. 

 

43. மதி��கைள கா�சி�ப���� ச�த��பெமா�றாக �றி�ப�ட ��வ�;  

a) க�வ�� ெசய�பா�கள�� ெபா��� ஊ�க� ம��� 

ந�ப��ைக�டனான ப��ப�ற� ஆகியவ�றிைன� கா��த�    

b) தன� ம��� ஏைனயவ�கள�ன� கலா�சார ம��� பழ�க 

வழ�க�க� எ�பவ�றி�� மதி�பள��த�   

c) பாடசாைல� க��ட�க� ம��� உபகரண�க� ஆகியவ�றிைன� 

பா�கா��� ெபா��� ����ெபா���ட� ெசய�ப�த�   

d) ��� ெசய�பா�கள�� ேபா� ஒ��ைழ��ட� ெசய�ப�வத�� 

�ய�சி ெச�த� 

.  

44. ைகயாள� ெசய�பா�கள�� வள��சிய�னா� ெப���ெகா�ள���ய ந��ட 

கால இல�காவ� 

i) அறி� வள��சி ��ட�ப�த�  

ii) த�ன�ப��ைக ம��� �ய க���பா� எ�பவ�றி�� 

அ��தளமிட� 

iii) ப��ைளய��� த�ன�ைற� ெதாட�பான உண�வ�ைன 

ஏ�ப���வத�� உத�த�  

iv) அைன�� தைசகைள�� க���ப���வத�� உத�த�  

இவ�றி� ச�யானைவ 

a) i, ii ம��� iii   

b) i, iii.ம��� iv 

c) ii. iii ம��� iv   

d) i,  ii ம��� iv 

 

45. உடலி�� ச�திய�ைன அள���� உண�களாவன 

a) ேசா�, வ�றாைள�கிழ��, பலா�பழ�, உ�ைள�கிழ��, பா�,  

b) மா��ைற�சி, ேசாயா அவைர ம�� ப���, 

c) வ�லாைர, வ�ளா�பழ�, மரெவ�ள�, தான�ய�க�  

d) பா�, ேகா�ைம மா, உ�ைள�கிழ��, ��ைட  
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46. ��ப�ள� ப��ைளக� ெவ�ேவ� �ைறகள�� கீ� க���ெகா�கி�றன�. அ� 

க�ற� �ைறகள�� அட��வன; 

i) ஏேத�� ஒ�றிைன க��ப���த� ம��� அவதான��த� 

ii) ஏேத�� ஒ�றிைன ெதள��ப��தி க�ற�  

iii) �ய�� தவ�த� �ைற  

iv) நிக�� க�ைக 

a) i, ii ம��� iv   

b) ii, iii ம��� iv   

c) i, iii ம��� iv 

d) ேம��றிய அைன��� 

 

47. �ழ�ைதய�� கைதய�ைன ந��க� ேக��� ேபா�, ந��க� கவன� ெச��த 

ேவ��ய 3 காரண�களாவன; 

a) ஒ���, உட� ெமாழி, உண��கைள ெவள��ப���த� 

b) ெதான� அ�ல� பாண�, உண��கைள ெவள��ப���த�, உட� ெமாழி 

c) உண��கைள ெவள��ப���த�, தி��ப� தி��ப ��த�, மழைல� 

ேப�� 

d) ஒ���, உட� ெமாழி, வா��ைதகைள� ெபா��த� ெச�த�  

 

48. உளவ�யலாள�க� �ல� நா�� வள��சி நிைலகள��டக ப��ைளய�� 

ஆ�ற�க� அளவ�ட�ப�கி�ற�. அ�த நா�� நிைலகளாவன; 

a) ேகா�பா�� வள��சி நிைல, உட� நிைல, ெதாட�பாட� ம��� 

ெமாழி நிைல, அறிவா�ற� நிைல 

b) உ��ண�� நிைல, அறிவா�ற� நிைல, ேகா�பா�� வள��சி நிைல, 

மன வ�வ நிைல 

c) உட� நிைல, அறிவா�ற� நிைல, ச�க உண��சி நிைல, ெதாட�பாட� 

ம��� ெமாழி நிைல 

d) மன வ�வ நிைல, ேகா�பா�� வள��சி நிைல, உட� நிைல, ச�க 

உண��சி நிைல 

 

49. �ழ�ைத ந�� �ழ� ஒ�றி� நா�� �����ழ� காரண�களாவன; 

a) க�ற� �ழ�, உளவ�ய� �ழ�, தா�ம�க �ழ�, ெபௗதிக �ழ� 

b) ேநர� �ழ�, ெபௗதிக �ழ�, தா�ம�க �ழ�, அறிவா�ற� �ழ� 

c) ெபௗதிக �ழ�, வா�� �ழ�, உளவ�ய� �ழ�, க�ற� �ழ� 

d) ெபௗதிக �ழ�, ச�க �ழ�, உளவ�ய� �ழ�, க�ற� �ழ� 

 

50. க�ப��த� உபகரண�கைள� பய�ப���வதி� ஆசி�ையய�னா� கவன�தி� 

ெகா�ள�பட ேவ��ய காரண�களாவன; 

a) பா�கா��, ெசய�பா� ெதாட�பான ஆ�வ�, கவன�ைத� ேபண�, 

பய�ப��த� ஒ��� 

b) பய�ப��த� ஒ���, பா�கா��, மாணவ�கள�� எ�ண��ைக, 

கவன�ைத� ேபண�. 

c) மாணவ�கள�� எ�ண��ைக, பா�கா��, கவன�ைத� ேபண�, 

ப����ட� 

d) பா�கா��, தர�, பய�ப��த� ஒ���, ெசய�பா� ெதாட�பான 

ஆ�வ�. 

(01 x 50 = 50 ��ள�க�) 
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  ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

��ப�ள� ஆசி�ய� 

                                    ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 �தலாவ� வ�னா உ�பட ஐ�� (5) வ�னா�க��� 

வ�ைடயள��க��. (�தலா� (1) வ�னா க�டாயமான� அ��ட� 

வ�ைடயள��க ேவ��ய ெமா�த வ�னா�கள�� எ�ண��ைக 

ஐ�� (5) ஆ��. 

 வ�னா�தாள�� வழ�க�ப���ள இட�கள�� வ�ைடயள��க��. 

 இ� வ�னாதா� 07 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 2 

1.  

i). ��ப�ள� ப��ைள எ�பவ� யா�?      

                  (02 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 

ii). அவ�க� ெதாட�பான ��� ப��கைள� தர��.  

(03 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 

iii). ��ப�ள� ஆசி�ைய ம��� ப��ைள ஆகிேயா�ைடய�� 

காண�படேவ��ய வ�ேசட ெதாட��க� ஐ�திைன ���கமாக வ�ள��க   

(05 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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2.  

i). அழகிய� திற� அப�வ���தி எ�றா� எ�ன எ�பைத ���கமாக 

வ�ப���க.  

(02 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii). அழகிய� திற�க� அப�வ���தி �ல� ��ப�ள� ப��ைள��  

கிைட�க���ய ந�ைமக� நா�கிைன� �றி�ப�ட��. 

(04 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii). ேமேல �றி�ப�ட�ப�ட நா�� திற�கைள வ���தி ெச�வத�கான நா�� 

அழகிய� ெசய�பா�கைள �றி�ப�ட�� .  

(04 ��ள�க�) 
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3.  

i). “���� �ழ� ஆ��” எ�பதனா� க�த�ப�வ� யா�? 

(02 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii). �����ழ� ஆ�வ�னா� ��ப�ள� ப��ைள�� கிைட�க���ய 

ந�ைமக� யாைவ? 

(04 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

iii). �����ழ� ஆ�வ��காக ப��ைளைய ஊ��வ��பத�� ந��க� 

ப�ரேயாகி��� நா�� ெசய�பா�கைள� �றி�ப�ட�� . 

(04 ��ள�க�) 
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4.  

i). ��ப�ள� ப��ைளகைள எ��வத�� பழ��� ேபா� அவ�கள�ட� 

வ���தி ெச�ய�படேவ��ய நா�� திற�கைள� �றி�ப�ட��. 

(04 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ii). இவ�றி� 02 திற�கைள ேத�� ெச�� உ�ய இர�� திற�கள�� 

வ���தி�கான ெசய�பா�கைள ஒ�றி�� ��� வ �த� �றி�ப�ட��.  

(06 ��ள�க�) 
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5.  

i). ஒ��கிைண�த க�ற� அ���ைற எ�பதனா� க�த�ப�வ� யா�?  

(03 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii). பறைவக� எ�ற க��ெபா�ள�� கீ� ஒ��கிைண�த க�ற� 

தி�டெமா�றிைன தயா���க.  

(05 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii). இ� க�ற� ெசய�பா��� ேபா� ந�� பய�ப���வத�� எதி�பா���� 

எ�� க�ற� க�வ�க�/ உபகரண�கைள� ெபய��க  

(02 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


��ப�ள� ஆசி�ய�  (Pre School Teacher)   ஏ�ர� 2022 

��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண���            Page 6 of 7 
 

6.  

i). ��ப�ள� ப��ைளகள�� ெசய�பா�கைள வ�வைம��� ேபா� 

���தள� �ர�தி�� கழி�� ெபா��கைள பய�ப���வ� ஏ� 

ெபா��தமான�? வ�ள��க. 

(03 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ii). கழி��  ெபா��கைள பய�ப���வதனா� ப��ைளகள��� கிைட��� 

நா�� ந�ைமகைள �றி�ப��க. 

(02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii). ப��ைளகள�� ஆ�க�திற�கள�� வ���திய�� அக�ற�ப�ட �ளா��� 

ேபா�த�கைள பய�ப��தி ஏதாவெதா� பைட�ப�ைன உ�வா�க���ய 

வழி�ைறய�ைன உ�வ� பட�க�ட� வைர�� கா�ட��.  

                 (03 ��ள�க�) 
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iv). இ� ெசய�பா��னா� ப��ைளய�ட� வ���தியைடவத�� எதி�பா���� 

நா�� திற�கைள �றி�ப�ட��. 

(02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

7.  

i). ஆ�ேனா��  ெகேச� ப�றி ���கமான அறி�க�திைன தர��. 

(02 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ii). அவர� “ேம�ெமான�யா” (Maturation theory) ப�றி ���கமாக வ�ப��க��.

                  (03 ��ள�க�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii). இ� ேகா�பா���� இண�க, ஆசி�ைய தன� க�ற� ெசய�பா��ைன 

எ�வா� ஒ��கைம�க ேவ��� எ�பதைன ���கமாக வ�ள��க  

(05 ��ள�க�) 
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