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இளமைமய அறிந்து 
க ாள்வ ாம் 



இளமை அழ ானது, அது குழந்மதப் பரு த்திற்கும் 
 யது  ந்த பரு த்திற்கும் இமைப்பட்ை  ாலத்மதக் 

குறிக் ிறது.



அழ ான  இளய ர் ள்



இளமைமய அறிந்து 
க ாள்வ ாம் 

இளமைப் பருவம் - 10-24 வயது
யவ் னப் பரு ம் – 10- 19  யது
இமளஞர் ள்/ யு தி ள் - 15-24  யது



இளமைப் பருவத்தில் ஏற்படுகின்ற 
ைாற்றங்கள் 

உடல் ரீதியானமவ

உளவியல் ரீதியானமவ



உடல் ரீதியான 
ைாற்றங்கள்



இளம் பரு த்தில் ஒரு ரின் மூமள
 ிருத்தி பூரணைமை தில்மல. 

இதனால் அ ர் ள் எடுக்கும் 
தீர்ைானங் ள்  ிசித்திரைானம /
பூரணைற்றம 







உைல் ரீதியான ைாற்றங் ள்

ஆண்கள்
• உைல் உயரம், பருைன் 

அதி ரித்தல் 
• தமச ள்  ிருத்தியமைதல்
• வதாள் பருைனமைதல் 
• குரல் ைாற்றைமைதல் 
• உைலில் முடி 

 ளர்ச்சியமைதல் 
• பாலியல் உறுப்பு ள் 

 ளர்ச்சியமைதல்
• மு ப்பருக் ள் வதான்றுதல் 
•  ிந்து க ளிவயறுதல் 

பபண்கள் 
• உைல் உயரம், பருைன் 

அதி ரித்தல் 
• ைார்ப ம்  ிருத்தியமைதல்
• இடுப்பு பகுதி பருைனமைதல் 
• உைலில் முடி 

 ளர்ச்சியமைதல் 
• பாலியல் உறுப்பு ள் 

 ளர்ச்சியமைதல்
• மு ப்பருக் ள் வதான்றுதல் 
• வயானி திர ம் க ளிவயறுதல் 
• ைாத ிைாய் ஆரம்பித்தல் 



உைல் ரீதியான ைாற்றங் ள்



இளமைப் பருவத்தில் ஏற்படுகின்ற 
உளவியல் ரீதியான ைாற்றங்கள் 

1. ைாற்றங்கள் பற்றிய பதட்டம் 

 உடல் அமைப்பில் ஏற்படுகின்ற திடீர் ைாற்றங்கள் பற்றி அதிருப்தி 
அமடதல்/ைற்றவர்களுடன் ஒப்பிடுதல் 

 உடல்ரீதியான திடீர் ைாற்றங்கள் பற்றி பதட்டம் அமடதல்
 உளவியல் ரீதியான திடீர் ைாற்றங்கள் பற்றி பதட்டம் அமடதல்
 ைாற்றங்கள் இயற்மகயானமவயா அல்லது இயற்மகக்குப் 

புறம்பானமவயா என்று அலசி ஆராய்தல்



இளமைப் பரு த்தில் ஏற்படு ின்ற 
உள ியல் ரீதியான ைாற்றங் ள் 
2. சுயைாகவும் சுதந்திரைாகவும்  

சிந்தித்தல்

 முதியவர்களுக்கும் பபற்றறாருக்கும் ைதிப்பளிக்காதிருத்தல்
 முதியவர்களுடனும் பபற்றறாருடனும் வாதிடுதல், விைர்சித்தல் 
 சமூக சைத்துவம் பற்றி உமரயாடுதல்  
 ஆக்கிரைிப்பு சிந்தமனயும் சரீ்குமலக்கும் நடத்மதயும் 
 புதியவற்மற கண்டுபிடிக்க றவண்டுபைன்ற ஆவலும் முயற்சியும் 
 தலமைவகிக்கும் ஆர்வம்
 புகழ் பபற றவண்டுபைன்ற ஆவலும் முயற்சியும்  



இளமைப் பரு த்தில் ஏற்படு ின்ற 
உள ியல் ரீதியான ைாற்றங் ள் 

3. எரிச்சலூட்டும் நடத்மத 

 முரண்பட்ட கருத்துகமள விரும்புவதில்மல 
 உடனடி நடவடிக்மக எடுக்கும் ஆர்வம் 
 றதால்விமய பரிதாபைாக எதிர்பகாள்வார்கள் 
 றதால்விமய இலகுவில் ஏற்றுக்பகாள்வார்கள் 



இளமைப் பரு த்தில் ஏற்படு ின்ற 
உள ியல் ரீதியான ைாற்றங் ள் 

4. எதிர் பாலாரிடம் உள்ள கவர்ச்சி 

 எதிர் பாலாரிடம் கவர்ச்சி ஏற்படும் றபாது அவர்கறள வாழ்க்மக 
துமையாக இருக்க றவண்டுபைன விரும்புவார்கள்

 உறவுகள் ஏற்படும் றபாது அதிக எதிபார்ப்புகளுடன் இருப்பார்கள்  



கபண் ள் 

 ைிக அழகானவற்மற விரும்புதல், 
 சகிப்புத்தன்மை/பபாறுமை
 சுயநலம் 
 எதிர் காலம் பற்றி கனவுகளும் எதிர்பார்ப்புகளும் 



இளமைப் பரு த்தில் ஏற்படு ின்ற
பாலியல் பிரச்சமன ளுக்கு  ாரணங் ள் 

 பாலியல் ைற்றும் இனப்கபருக்  சு ாதாரம் பற்றி 
வபாதிய அறி ின்மை 

 தகுதியில்லா முமறயில் பாலியல் பற்றிய  ல் ிமய 
கபறுதல் 



இளம்  யதினர் எதிர்வ ாக்கும் 
பிரச்சமன ள் 

• பாலியல் வ ாய் ள் 
• குடும்ப  ட்டுப்பாடு 
• குடும்ப வைாதல் ள்
• உற ினர் ளுைன் பாலியல்

கதாைர்பு ள் 
•  ன்முமற 
• கபற்வறாரின் பிரிவு 
• பாலியல் கதாழில்
• சிறு ர்  ிபச்சாரம் 
• ஒற்மற கபற்வறார் 

குடும்பங் ள் 
• முதிய ர் ளின் எண்ணிக்ம  

கூடுதல் 
• கபற்வறார் பிள்மள ளிமைவய 

த ராறு

• தகுதியற்ற   ர்ப்பங் ள் 
•  ருக் மலப்பு ள் 
• திருைண  யதில் அதி ரிப்பு 
• திருைணத்திற்கு முன்பான 

உைலுறவு ள் 
• ஊட்ைச்சத்து சம்பந்தைான 

பிரச்சமன ள் 
• ைது/ வபாமத ஸ்து பழக் ம் 



 ன்றி 


