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Psychology  

1. Who established the first psychology laboratory? 

a) E.B.Titchner  b) Pilsbury c) J.B.Watson  d) Wilhelm Wundt 

முதல் உளவியல் ஆய்வகத்தத நிறுவியவர் யார்? 

 அ) E.B. டிச்சனர் ஆ) பில்ஸ்பாி  இ) J. B வாட்சன்  ஈ) வில்லியம் வுண்ட் 

 

2. The learning which explains skinner’s experiment is, 

a) Stimulus-response learning   b) Insightful learning 

c) Response-Stimulus learning   d) Trial and error learning 

ஸ்கின்னாின் பாிசசாததனதய விளக்கும் கற்றல், 

அ) தூண்டல் துலங்கல் கற்றல்  ஆ) நுண்ணறிவு கற்றல் 

இ) துலங்கல் தூண்டல் கற்றல்  ஈ) முயன்று தவறி கற்றல் 

 

3. Tachistoscope is used to measure 

a) Span of memory    b) Span of attention       

c) Distraction of attention     d) Division of attention 

டச்சிஸ்சடாஸ்சகாப் அளவிட பயன்படுகிறது 

அ) நிதனவு வீச்சு   ஆ) கவன வீச்சு 

இ) கவனம் திதச திருப்புதல்  ஈ) கவனப் பகுப்பு 

 

4. Minnesota test of creative thinking was developed by, 

a) Baqwer Medi b) Guilford  c) Torrance  d) Stoddard 

பதடப்பாற்றல் சிந்ததனக்கான மினசசாட்டா சசாததனதய உருவாக்கியவர் 

 அ) பாக்கர் மமடி ஆ) கில்ஃசபார்ட்  இ) சடாரன்ஸ்  ஈ) ஸ்டாடார்ட் 

 

5. How many cards are used in TAT? 

a) 10  b) 20  c) 19   d) 30 



TAT சசாததனயில் எத்ததன அட்தடகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன? 

அ) 10 ஆ) 20  இ) 19  ஈ) 30 

 

6. Analysis of avoidance learning suggest that many phobias are acquired through 

__________________conditioning 

a) Classical  b) Operant c) Intermittent  d) Reinforcement 

தவிர்ப்பு கற்றலின் பகுப்பாய்வு, பல பயங்கள் __________________ மூலம் 

மபறப்படுகின்றன என்று கூறுகின்றன. 

அ) ஆக்க நிதலயிறுத்தம்   ஆ) மசயல்படு ஆக்க நிதலயிறுத்தம் 

 இ) இதடப்பட்ட நிதலயிறுத்தம்  ஈ) வலுவூட்டல் 

 

7. Maslow refers self-actualization needs as 

a) Deficiency needs b) Survival needs c) Basic needs  d) Growth needs 

மாஸ்சலா சுய-நிஜமாக்கல் சததவகதள இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் 

அ) குதறபாடு சததவகள்  ஆ) உயிர்வாழும் சததவகள்  

இ) அடிப்பதட சததவகள்  ஈ) வளர்ச்சி சததவகள் 

 

 

8. Mirror drawing experiment is meant for 

a) Positive transfer        b) Negative transfer c) Bilateral transfer   d) Zero transfer 

ஆடி வதரதல் பாிசசாததன எதற்கானது 

a) சநர்மதற கற்றல்மாற்றம் b) இருதரப்பு கற்றல்மாற்றம் c) எதிர்மதற 

கற்றல்மாற்றம் d) பூஜ்ஜிய கற்றல்மாற்றம் 

 

9. ________ connects the two cerebral hemispheres of the brain and permits the transfer of 

information between them 

a) Cerebellum  b) Hypothalamus c) Corpus Callosum  d) Medulla 

________ மூதளயின் இரண்டு மபருமூதள அதரக்சகாளங்கதள இதணக்கிறது 

மற்றும் அவற்றுக்கிதடசய தகவல் பாிமாற்றத்தத அனுமதிக்கிறது 

அ) சிறுமூதள ஆ) தைசபாதாலமஸ் இ) கார்பஸ் காசலாசம் ஈ) மமடுல்லா 

 

10. Find the correct sequence of 5 E’s in teaching - learning model. 

a) Explain, Engage, Explore, Elaborate, Evaluate 

b) Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate 

c) Explain, Elaborate, Engage, Explore, Evaluate 



d) Engage, Elaborate, Explain, Explore, Evaluate 

கற்பித்தல் - கற்றல் மாதிாியில் 5 Eகளின் சாியான வாிதசதயக் கண்டறியவும். 

அ) ஈடுபாடு, ஆராய்தல், விாிவுபடுத்துதல், விளக்குதல், மதிப்பீடு மசய்தல்  

ஆ) ஈடுபாடு, ஆராய்தல், விளக்குதல், விாிவுபடுத்துதல், மதிப்பீடு மசய்தல் 

இ) விளக்குதல், விாிவுபடுத்துதல், ஈடுபாடு, ஆராய்தல், மதிப்பீடு மசய்தல் 

ஈ) ஈடுபாடு, விாிவுபடுத்துதல், விளக்குதல், ஆராய்தல்,  மதிப்பீடு மசய்தல் 

 

11. In estimating the Intelligence of a person Weschler used: 

a) Mental age b) Chronological age c) Deviation Intelligence Quotient d) IQ 

ஒரு நபாின் அறிவுத்திறதன மதிப்பிடுவதில் மவஷ்லர் பயன்படுத்தினார்: 

அ) மன வயது ஆ) காலவாிதச வயது இ) விலகல் நுண்ணறிவு அளவு ஈ) IQ 

 

12. In language development, the Zone of Proximal Development (ZPD) is the central concept in 

_____theory. 

a) Piaget’s  b) Noam Chomsky’s  c). Bruner’s  d) Vygotsky’s 

மமாழி வளர்ச்சியில், _____சகாட்பாட்டின் தமயக் கருத்தாக ப்ராக்ஸிமல் 

மடவலப்மமன்ட் மண்டலம் (ZPD) உள்ளது. 

அ) பியாமஜ ஆ) சநாம் சாம்ஸ்கி இ) புரூனர் ஈ) தவசகாட்ஸ்கி 

 

13. ___________ School of Psychology believe that the proper subject matter of psychology was 

the study of the contents of consciousness. 

a) Cognitive  b) Psycho-analysis  c) Functionalism  d) Structuralism 

 உளவியலின் சாியான மபாருள் நனவின் உள்ளடக்கங்கதளப் பற்றிய ஆய்வு என்று 

______ உளவியல் நம்பியது. 

அ) அறிவாற்றல்   ஆ) உளவியல் பகுப்பாய்வு  

இ) மசயல்பாட்டுவாதம்  ஈ) கட்டதமப்புவாதம் 

 

14. Arrange the following steps in Directive Counselling given by E.G. Williamson: 

a) Prognosis  b) Diagnosis c) Counselling d) Follow-up  e)Analysis  f) Synthesis 

E.G வில்லியம்சன் வழங்கிய வழிகாட்டுதல் ஆசலாசதனயில் படிநிதலகதள 

வாிதசபடுத்துங்கள்  

a) முன்கணிப்பு b) சநாய் கண்டறிதல் c) ஆசலாசதன d) பின்மதாடர்தல் e) பகுப்பாய்வு 

f) மதாகுப்பு 

 



அ) (e), (f), (b), (a), (c), (d) ஆ) (e), (b), (c), (a), (f), (d) 

இ) (d), (e), (b), (a), (f), (c) ஈ( (f), (e), (b), (c), (a), (d) 

 

15. ___________ has developed a system of teacher observation and evaluation which he terms 

as ‘Instructional Processes’. 

a) Benjamin S. Bloom  b) A.C. Ornstein c) Jean Piaget   d) S.L. Pressey 

___________ ஆசிாியர் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு முதறதய 

உருவாக்கியுள்ளார், அதத அவர் 'அறிவுறுத்தல் மசயல்முதறகள்' என்று 

குறிப்பிடுகிறார். 

அ) மபஞ்சமின் S. ப்ளூம் ஆ) A.C. Ornstein இ) Jean Piaget ஈ) S.L. பிரஸ்ஸி 

 

16. A teacher engages her learners in a number of group activities such as group discussion, 

group projects etc. The learning dimension this highlights is: 

a) Joyful learning   b) Language - guided learning 

c) Competition based learning  d) Learning as a social activity 

குழு விவாதம், குழு திட்டங்கள் சபான்ற பல குழு நடவடிக்தககளில் ஒரு ஆசிாியர் 

தனது கற்பவர்கதள ஈடுபடுத்துகிறார். இது சிறப்பித்துக் காட்டும் கற்றல் பாிமாணம்: 

அ) மகிழ்ச்சியான கற்றல்   ஆ) மமாழி - வழிகாட்டப்பட்ட கற்றல் 

இ) சபாட்டி அடிப்பதடயிலான கற்றல்  ஈ) ஒரு சமூக நடவடிக்தகயாக கற்றல் 

 

17. In SQ3R, second ‘R’ represents: 

a) Recite   b) Review  c) Read   d) Reflect 

SQ3R இல், இரண்டாவது ‘R’ குறிப்பது 

அ) ஓதுதல்  ஆ) மதிப்பாய்வு  இ) படித்தல்  ஈ) பிரதிபலிதத்தல் 

 

18. In Erickson’s stages of development, ___________indicates the child’s interest in seeing how 

things work. 

a) Generativity  b) industry c) Self-absorption   d) Initiative 

எாிக்சனின் வளர்ச்சி நிதலகளில், ___________, விஷயங்கள் எவ்வாறு 

மசயல்படுகின்றன என்பததப் பார்ப்பதில் குழந்ததயின் ஆர்வத்ததக் குறிக்கிறது. 

அ) உற்பத்தித்திறன் ஆ) மதாழில் இ) சுயஈடுபாடு ஈ) முன்முயற்சி 

 

19. When you recall your first day in nursery school you utilise the __________ memory. 

a) Semantic  b) Procedural    c) Episodic  d) Sensory  



மழதலயர் பள்ளியில் உங்களின் முதல் நாதள நிதனவுபடுத்தும் சபாது __________ 

நிதனவகத்ததப் பயன்படுத்துவீர்கள். 

அ) மசாற்மபாருள் ஆ) நதடமுதற இ) அத்தியாயம் ஈ) உணர்வு 

 

 

20. Statement:                                                                                                    

   1) R.N.A. Stands for Ribo nucleic acid and D.N.A Stands for De-oxy Ribo nucleic acid                                                                     

2) R.N.A. does not act as an assistant to D.N.A. for carrying out the genetic code from parents 

to off spring.                                                                                                         அறிக்கக:1) 

ஆர.்என்.ஏ. ரிப ோ நியூக்ளிக் அமிலத்கதக் குறிக்கிறது மற்றும் டிஎன்ஏ 

என் து டி-ஆக்ஸி ரிப ோ நியூக்ளிக் அமிலத்கதக் குறிக்கிறது2) 

ஆர.்என்.ஏ. டி.என்.ஏ.க்கு ப ற்பறோரிடமிருந்து சந்ததியினருக்கு மர ணு 

குறியீடக்ட பசயல் டுத்துவதற்கோன உதவியோளரோக 

பசயல் டவில்கல.   

a) Statement (1) is correct and statement (2) is wrong  

அ) அறிக்கக (1) சரியோனது மற்றும் அறிக்கக (2) தவறோனது 

b) Statement (2) is correct and statement (1) is wrong  

ஆ) அறிக்கக (2) சரியோனது மற்றும் அறிக்கக (1) தவறோனது 

c) Both statements are correct   

 இ) இரண்டு அறிக்கககளும் சரியோனகவ 

d) Both statements are wrong.  

 ஈ) இரண்டு அறிக்கககளும் தவறோனகவ. 

21. ‘Gang age period’ is 

a) Infancy   b) Childhood   c) Adolescence  d) Middle age. 

குழுபருவம் என்பது என்பது 

அ) மழதலப் பருவம் ஆ) குழந்ததப் பருவம் இ) இளதமப் பருவம் ஈ) நடுத்தர வயது. 

 

22. With the frequent use of brain storming method the teacher develops 

a) creativity   b) intelligence  c) perception   d) memory 

மூதளபுயல் சவகமுதறதய அடிக்கடி பயன்படுத்துவதால் ஆசிாியர் உருவாக்குவது 

a) பதடப்பாற்றல் b) நுண்ணறிவு c) உணர்தல் d) நிதனவகம் 

 

23. What is your opinion in the reforms of present education system? This question induces 



a) Convergent thinking       b) Divergent thinking  

c) Logical thinking     d) Negative thinking 

தற்சபாததய கல்வி முதறயின் சீர்திருத்தங்களில் உங்கள் கருத்து என்ன? இந்தக் 

சகள்வி தூண்டுகிறது 

அ) ஒன்றிதணந்த சிந்ததன  ஆ) மாறுபட்ட சிந்ததன 

இ) தர்க்காீதியான சிந்ததன  ஈ) எதிர்மதற சிந்ததன 

 

24. Scapegoatism is an example of 

a) Rationalisation  b) Introversion  c) Compensation  d) Displacement 

பலிகடா ஆதல்  எதற்கான உதாரணம்  

அ) காரணம் கற்பித்தல் ஆ) உள்முகம்  இ) இழப்பீடு  ஈ) இடப்மபயர்ச்சி 

 

25. The psychologists agree about the duration of childhood as – 

a) 6-12 years b) 1-6 years c) 12-18 years d) 8-18 years 

உளவியலாளர்கள் குழந்ததப் பருவத்தின் காலம் பற்றி ஒப்புக்மகாள்கிறார்கள் – 

அ) 6-12 ஆண்டுகள்  ஆ) 1-6 ஆண்டுகள் இ) 12-18 ஆண்டுகள் ஈ) 8-18 ஆண்டுகள் 

 

26. The first ‘social’ relationship that most infants form is with their— 

a) Mother  b) Father c) Sibling d) Teacher  

மபரும்பாலான குழந்ததகள் உருவாக்கும் முதல் 'சமூக' உறவு  

அ) தாய் ஆ) அப்பா இ) உடன்பிறந்தவர் ஈ) ஆசிாியர் 

 

27. Who among the following scientists is very famous for making contributions in the field of 

individual psychology? 

a) Freeman b) Thorndike  c)  Galton  d) Jung 

பின்வரும் விஞ்ஞானிகளில் யார் தனிப்பட்ட உளவியல் துதறயில் பங்களிப்பு 

மசய்வதில் மிகவும் பிரபலமானவர்? 

அ) ஃப்ாீசமன் ஆ) தார்ன்தடக் இ) கால்டன் ஈ) யு ங் 

 



28. Mental differences are related to- 

a) The instincts     b) The learning differences  

c) The intellectual development    d) Teaching-Learning 

மன சவறுபாடுகள் மதாடர்புதடயதவ- 

அ) உள்ளுணர்வு    ஆ) கற்றல் சவறுபாடுகள் 

இ) அறிவுசார் வளர்ச்சி   ஈ) கற்பித்தல்-கற்றல் 

 

29. Habitual actions are always 

a) Artificial b) Natural c) Wonderful d) Mechanical. 

பழக்கமான மசயல்கள் எப்சபாதும்- 

அ) மசயற்தக  ஆ) இயற்தக  இ) அற்புதம்  ஈ) எந்திரமயமானது 

 

30. Chomsky believed that the child is programmed at birth with the capacity to master 

transformational grammar and calls this innate language capacity as_____________ 

a) Verbal Skills b) Language Universals 

c) Linguistic Competence d) Language Acquisition Device 

குழந்தத பிறக்கும்சபாசத உருமாற்ற இலக்கணத்தில் சதர்ச்சி மபறும் திறனுடன் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்று சாம்ஸ்கி நம்பினார் சமலும் இந்த உள்ளார்ந்த மமாழி 

திறதன_____________ என்று அதழக்கிறார். 

அ) வாய்மமாழி திறன்கள்  ஆ) உலகளாவிய மமாழியியல்  

இ) மமாழியியல் திறன்  ஈ) மமாழி தகயகப்படுத்தும் சாதனம் 

 

Answer Key 

1) d 2) c 3) b 4) c 5)b 6) a 7) d 8) b 9) c 10) b  

11) c 12) d 13) d 14) a 15) d 16) d 17) d 18) b 19) c 20) a 

21) b 22) a 23) b 24) d 25) a  26) a  27) c 28) d 29) d  30) c 


