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PART – A (2x 15 = 30 marks)

Answer the questions, each in not more 800 words:
1. a) Explain about any four methods of studying learner’s behavior.

    கற்பபபோரின நடத்ததைதய பற்ற அறயும ஏபதைனும நபோனக முதறைகள
     பற்ற விளக்கக.
                                         (OR)

             b) Describe the Jean Piaget’s cognitive development and mention its
                 Educational implications.
                 ஜீன பியபோபஜேயின அறதிறைன வளர்ச்ச பகபோட்பபோட்டிதன விவரி
                  பமேலும அதைன கல்வித் தைபோக்கங்கதள கறப்பிடுக.

        2. a) Explain:        i) Pavlov’s classical conditioning.
                                   ii) B.F Skinner’s operand conditioning.
                விளக்கக :    i) பபோவ்பலபோவ் ஆக்கநிதலயுறுத்தை பகபோட்பபோடு.
                                     ii) B.F ஸ்கினனர் சசெயல்படு ஆக்கநிதலயுறுத்தை

                                                     பகபோட்பபோடு.
                                                                  (OR)

              b) Describe about Gardner’s theory of group intelligence and write their
                Educational implications.
                 கபோர்ட்னரின நுண்ணறவ பற்றய கழுக்கபோரண சகபோளதக பற்ற விவரி
                  மேற்றும அதைனகல்வி தைபோக்கங்கதள கறப்பிடுக.

   

PART – B (10 x 4 = 40 marks)

Answer any TEN questions, each in not more than 400 words:

3.  What is meant by case study? Mention its important steps.
            தைனியபோள ஆய்வ எனறைபோல் எனன? அதைன படிநிதலகதள கறப்பிடுக.

      4. Explain about kinds of motives.
            ஊக்கிகளின நபோனக வதககள பற்ற விவரி.

       5. Write the characteristics of growth and development.
            வளர்ச்ச மேற்றும முனபனற்றைத்தின இயல்புகதள எழுதுக.

        6. Write short note on moral and social development of adolescence.
            கமேரப்பருவத்தினரது செமூக மேற்றும ஒழுக்க வளர்ச்ச பற்ற சறு கறப்பு
             எழுதுக.

        7. What are the various problems of adolescence?
            கமேரப்பருவத்தினரது பல்பவறு பிரச்செதனகள யபோதவ?
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        8. Describe Kohlberg’s theory of development.
            பகபோல்பர்க்கின ஒழுக்க வளர்ச்ச சகபோளதகதய விவரி.

        9. Discuss about different types of learning.
            கற்றைலின பல்பவறு வதககள பற்ற விவபோதிக்க.

        10. Write note on Kohler’s insight learning
            பகபோஹ்லரின உட்கபோட்சவழிக் கற்றைல் பற்ற கறப்பு வதரக.

        11. State the meaning and concept of MA.
            MA பற்றய சபபோருள மேற்றும கருத்திதன கறப்பிடுக.

        12. What is meant by creativity? Write its various stages.
            ஆக்கத்திறைன எனறைபோல் எனன? அதைன பல்பவறு படிநிதலகதள எழுதுக.

        13. Explain about factors influencing Memory.
              நிதனவிதன பபோதிக்கம கபோரணகள பற்ற விவரி.

        14. How would you indentify creative children in class room?
              வகப்பதறையில் ஆக்கத்திறைன உளள கழந்ததைதய ந எவ்வபோறு 
               அதடயபோளம கபோண்பபோய்.
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