10 யது தநிழ் னத்தகம் யிா – யிடை அடிப்டைனில் தனாரிக்கப்ட்ைது :
1) ‘மநய்தான் அனம்ி யிதிர்யிதிர்த் துன் யிடபனார் கமற்மகன்’ – த் மதாைங்கும் ாைடப்
ாடினயர் னார்? = நாணிக்கயாசகர்
2) நாணிக்கயாசகர் ிந்த ஊர் து? = தினயாதவூர் - நதுடப
3) நாணிக்கயாசகர் னாபால் ஆட்மகாள்ப்ட்ைார்? = தினப்மனந்துட இடயால்
4) தினப்மனந்துட ககாயில் அடநந்துள் நாயட்ைம் து? = னதுக்ககாட்டை
5) ‘அறேது அடினடைந்த அன்ர்’ – ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னார்? = நாணிக்கயாசகர்
6) நாணிக்கயாசகர் றேதின தல்கள் து? = தினயாசகம், தினக்ககாடயனார்
7) நாணிக்கயாசகர் றேதின தினயாசக தல் த்தட ாைல்கட மகாண்ைது? = 658
ாைல்கள்
8) தினயாசகத்டத ஆங்கித்தில் மநாமிப்மனர்த்தயர் னார்? = ஜி.னை.காப்
9) ந்த ஆண்டு ஜி.னை.காப் அயர்கள் தினயாசகத்டத ஆங்கித்தில் மநாமிமனர்த்தார்? = 1900
10) தினயாசகத்டத சிப்ிக்க கூப்டும் மதாைர் து? = ‘தினயாசகத்திற்கு உனகார் என
யாசகத்திற்கும் உனகார்’
11) சதகம் ன்து த்தட ாைல்கடக் மகாண்ை தல் அடநப்ாகும்? = 100 ாைல்கள்
12) நாணிக்கயாசகர் ங்கு சியன் ககாயிட றேப்ிார்? = தினப்மனந்துடனில்
13) நாணிக்கயாசகரின் காம் னாது? = 9 ஆம் தற்ாண்டு
14) நாணிக்கயாசகர் னாரிைம் தடடந அடநச்சபாக ணினாற்ிார்? = அரிநர்த்த
ாண்டின நன்ிைம்
15) ‘உக யபாற்ில் கநடதனா நாணிக்கயாசகடப யிை னடந, உடமப்ன, துன்த்டத
மாறுத்தல், இடைனா ிடனா க்தி ஆகினயற்றுைன் ம் நடத கயர்கின்யர் னானம்
இல்ட’ – ன்று கூினயர் னார்? = ஜி.னை.காப்
16) சநண சநனத்திற்கக உரின அக்கனத்து து? = மகால்ாடந
17) ‘இல்ாததில்ட இடணனில்ட னப்ாறக்கிந் ித்கத’ – ன்று தினக்குட
ாபாட்டினயர் னார்? = ாபதிதாசன்
18) தினக்குள் னதன் னதில் திப்ித்த ஆண்டு து? = கி.ி.1812
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19) தினக்குள் னதன் னதில் ங்கு திப்ிக்கப்ட்ைது? = தஞ்டச
20) ‘ிப்மாக்கும் ல்ா உனிரிக்கும்’ - ன்னும் மாது மி காட்டினயர் னார்? =
தினயள்றயர்
21) தநிமக அபசு ந்த ாட தினயள்றயர் ாாக அியித்து மகாண்ைாடி யனகிது? =
டதத்திங்கள் 2 ஆம் ாள்
22) தினக்குட னதன் னதில் திப்ித்தயர் னார்? = நடனத்துயசன் நகன்
ஞாப்ிபகாசம்
23) ‘யணங்கி யமிமனாறேகி நாண்ைார் மசால் மகாண்டு’ – த் மதாைங்கும் ாைல்
இைம்மற்றுள் தல் து? = ாதி
24) ாதி தின் ஆசிரினர் மனர் னாது? = கணிதகநதாயினார்
25) கணிதகநதாயினார் அயர்கள் ந்த சநனத்டத சார்ந்தயர்? = சநண சநனம்
26) கணிதகநதாயினார் யாழ்ந்த காம் னாது? = கி.ி.5 ஆம் தற்ாண்டு
27) கணிதகநதாயினார் இனற்ின கயறு தல் னாது? = திடணநாட தற்டம்து
28) ாதி ன் தில் இைம்மற்றுள் 6 நனந்து மானட்கள் டயனடய? = சுக்கு, நிகு,
திப்ிி, சிறுாயற்ன, இயங்கம், ம் ஆகினடய
29) ாதி தின் தல் அடநப்ன அடநப்ன னாது? = சிப்னப் ானிபம், தற்சிப்னப் ானிபம்
உள்ை 81 மயண்ாக்கட மகாண்ைது
30) ‘யறுடை
ீ
மசம்மநாமி தநிழ்மநாமி உகம் கயனொன்ின ாள் னதல் உனிர் மநாமி’ –
ன்று மசம்மநாமிடன ற்ி கூினயர் னார்? = ாயகறு மனஞ்சித்தபார்
31) தினந்தின ண்னம், சீர்தினத்த ாகரிகம் மானந்தின தூய்மநாமி தநிழ்மநாமி
மசம்மநாமினாம் – ன்று மசம்மநாமிக்கு இக்கணம் யகுத்தயர் னார்? = ரிதிநாற்கடஞர்
32) திாறு மசவ்யினல் தன்டநகடக் மகாண்ைது மசம்மநாமி; அதுகய ம்மநாமி; – ன்று
கூினயர் னார்? = ாயாணர்
33) ாயாணர் கூின திாறு மசவ்யினல் தன்டநகள் டய? = மதான்டந, னன்டந,
தண்டந, திண்டந, ண்டந, ஏண்டந, இிடந, திடந, இடந, யடந, தாய்டந,
தூய்டந, னம்டந, மசம்டந, இனன்டந, யினன்டந ஆகினடய
34) திமாறு தகுதி ககாட்ாடுகட யடபனறுத்தயர் னார்? = னஸ்தா
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35) னஸ்தா அயர்கள் யடபனறுத்த திமாறு தகுதி ககாட்ாடுகள் டய? = மதான்டந,
ிமநாமித் தாக்கநின்ட, தாய்டந, தித்தன்டந, இக்கின யனம் இக்கினச் சிப்னம்,
மாதுடநப் ண்ன, டுவுிடடந, ண்ாடு கட ட்ைிவு மயிப்ாடு, உனர்சிந்தட,
கட இக்கினத் தித்தன்டந மயிாடு, மநாமிக் ககாட்ாடு
36) தநிழ் இக்கணம் டிக்கப்டிக்க யினப்த்டத உண்ைாக்குயது – ன்று கூினயர் னார்? =
மகல்ட்
37) நதுடப தநிழ்ச்சங்கத்தால் மயினிைப்டும் இதழ் து? = மசந்தநிழ்
38) ‘உனர்திச் மசம்மநாமி’ – ன்னும் தட றேதி மயினிட்ையர் னார்? =
கதயகனப்ாயாணர்
39) கதயகனப்ாயாணர் றேதின உனர்திச் மசம்மநாமி னும் தல் ந்த மநாமிடனச் சார்ந்த
தாகும்? = ஆங்கி தல்
40) ‘ன்றுன மதன்தநிழ்’ – ன்று கூினயர் னார்? = கம்ர்
41) நிகுதினா கயர்ச்மசால்கடக் மகாண்ை மநாமி து? = தநிழ்
42) தநிழ் மநாமி ந்த மநாமிகறக்கு தாய்மநாமினாக யிங்குகிது? = திபாயிை மநாமிகா
கன்ைம், மதறங்கு, நடனாம், துறயம் னதின மநாமிகறக்கு
43) தநிழ் மநாமி ிபாகுனி னதா யைன மநாமிகறக்கும் தாய்மநாமினாக யிங்குகிது
ன்று கூினயர் னார்? = கால்டுமயல்
44) 1090 மநாமிகறக்கு கயர்ச்மசால்டனேம், 109 மநாமிகறக்கு உவுப்மனர்கடனேம்
தந்துள் மநாமி து? = தநிழ்
45) சங்க இக்கினங்கின் அடிகள் மநாத்தம் த்தட? = 26,350
46) இனல், இடச, ாைகம் ன்னும் னப்மனம் ிரிவுகடத் மகாண்ை மநாமி து? = தநிழ்
47)

நாந்தர்

இத்திற்கக

யாழ்யினல்

மினடகட

யகுத்துள்

தநிழ்

தல்

து?

தினக்குள்
48)

சங்க இக்கினம் கான்று யிரியாக உனயாக்கப்ட்ை இக்கினங்கள் உகில் கயறு

ம்மநாமினிறம் இல்ட – ன்று கூினயர் னார்? = கில்சுயில்
49) கில்சுயில் ந்த ாட்டைச் கசர்ந்த அிஞர் ஆயார்? = மசகுடினபசு ாடு
50)

தநிகம நிகவும் ண்ட்ைமநாமி, து தக்கக உரின இக்கினச் மசல்யங்கடப்

மற்ினக்கும் மநாமி ன்று ாபாட்டினயர் னார்? = நாக்சுனல்ர்
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=

51)

இன்டன மநாமினினல் யல்றர்கள் கணிப் ின்ற்த்தக்க யமினடகடத்

மதால்காப்ினம் கூறுகின்து – ன்று கூினயர் னார்? = னடயர் நிகா
52) சங்க இக்கினம் ன் நக்கள் இக்கினம் –  அடமக்கப்டுகிது? = நக்கள் யாழ்யினல்
மிகட மயிப்டுத்துயதால்
53) தநிம் மநாமி த்தட எிகடக் மகாண்டுள்து? = 500 எிகள்
54)

சிப்னநிக்க

தநிடமச்

"மசம்மநாமி"



அியித்தல்

கயண்டும்

ன்

னனற்சி

ந்த

ஆண்டு மதாைங்கப்ட்ைது? = 1901 னதல் – 2004 யடப
55) டுயணபசு ந்த ஆண்டு தநிடம மசம்மநாமினாக அியித்தது? = 2004 - அக்கைார்
56) மசம்மநாமிக் காக்ககடுகள் ற்ிக் கூறுக :
1901 ஆம் ஆண்டு

நதுடபத் தநிழ்ச்சங்க இதமா

1918 ஆம் ஆண்டு

கநடச்சியனரிச்

மசந்தநிழ் ரிதிநாற்

கடஞரின்

உனர்திச் மசம்மநாமி ன்னும் கட்டுடப மயினிைப்ட்ைது
அியிக்க

அபசுக்கும்

சன்நார்க்க

கயண்டித்

இந்தினப்

சட,

தீர்நாம்

தநிடமச்

ிடகயற்ி,

மசம்மநாமினாக
அடத

ல்கடக்கமகங்கறக்கும்

இந்தின

அனுப்ி

யற்னறுத்தினது
1918 ஆம் ஆண்டு

டசய சித்தாந்த நாாட்டில்

தநிடமச்

மசம்மநாமினாக

அியிக்க

கயண்டுமநத் தீர்நாம் ிடகயற்ப்ட்ைது
1919 ஆம் ஆண்டு

கபந்டதத்

தநிழ்ச்சங்கம்

தநிடமச்

மசம்மநாமினாக

அியிக்க

கயண்டுமநத் தீர்நாம் ிடகயற்ினது
1966 ஆம் ஆண்டு

உனர்திச்

மசம்மநாமி

ன்னும்

ஆங்கி

2004 ஆம் ஆண்டு

டுயணபசு தநிடமச் மசம்மநாமினாக அியித்தது

கதயகனப்ாயாணபால் றேதி மயினிைப்ட்ைது

தல்

57) னொாயதி, காயதி – ாைகங்கில் மண் கயைங்கட ற்று டித்த கடஞர் னார்? =
ரிதிநாற்கடஞர்
58) ரிதிநாற்கடஞர் ிந்த ஆண்டு து? = 1870 ஜீட 6
59) சித்திபக்கயி ன் தட றேதினயர் னார்? = ரிதிநாற்கடஞர்
60) ரிதிநாற்கடஞர் இங்கடப் ட்ைம் மற் கல்றரி து? = மசன்ட கிிஸ்துய
கல்றரி (B.A)
61) மசன்ட கிிஸ்துய கல்றரினில் ரிதிநாற்கடஞர் இங்கடப் ட்ைம் மற் காது
அந்தக் கல்றரினின் னதல்யபாக இனந்தயர் னார்? = யில்ினம் நில்ர்
62) யில்ினம் நில்ர் ந்த ாட்டைச் கசர்ந்தயர்? = ஸ்காட்ாந்து ாட்டைச் கசர்ந்தயர்
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63) ைகின் துடுப்ன அன்ப்டயக்கு உயடநனாக கூப்ட்ை தல் து? = ஆர்தரின் இறுதி
64) ஆர்தரின் இறுதி ன் தட றேதினயர் னார்? = மைன்ிசன்
65) மைன்ிசன் கூின உயடநக்கு இடணனா உயடந ந்த தநிழ் தில் உள்து ன்று
ரிதிநாற்கடஞர்

கூிார்?

=

கம்பாநானணம்

–

அகனாத்தினா

காண்ைம்-

குகப்ைம்

‘யிடுி கடிது’ னும் ாைல்
66)

குநபகுனர் றேதின ீதிமி யிக்கம் ன் தறக்கு உடப றேதினயர் னார்? =

ரிதிநாற்கடஞர்
67) ீதிமி யிக்க தில் த்தட ாைல்கறக்கு ரிதிநாற்கடஞர் அயர்கள் யிக்க
உடப றேதினேள்ார்? = 51 ாைல்கறக்கு
68) ிாட்டு ல்ிஞர் சாத்திபங்கள் தநிழ்மநாமினில் மநாமி மனர்தல் கயண்டும் – ன்று
கூினயர் னார்? = ாபதினார்
69) ரிதிநாற்கடஞர் னாரிைம் தநிழ்க் கல்யிடனப் னின்ார்? = நகாயித்துயான் சாதினார்
70) ரிதிநாற்கடஞர் னாரிைம் யைமநாமிக் கல்யிடனப் னின்ார்? = தன் தந்டத ககாயிந்த
சியாரிைம்
71) ரிதிநாற்கடஞர் தன்ிைம் தநிழ் னிறம் நாணயர்கட வ்யாறு அடமத்தார்? =
இனற்நிழ் நாணயர்
72) நதுடபனில் த்தடனாயது தநிழ்ச் சங்கம் ிறுய ரிதிநாற்கடஞர் உதயி னரிந்தார்? =
ாங்காம் தநிழ்ச் சங்கம்
73) நதுடபனில் ான்காம் தநிழ்ச் சங்கம் ிறுய னனன்யர்கில் தடடந தயி யகித்தயர்
னார்? = ாஸ்கபகசதுதி
74)

நதுடபனில் ான்காம் தநிழ்ச் சங்கம் ிறுய கநற்ார்டய மசய்த அிஞர் னார்? =

ாண்டித்துடப கதயர்
75)

நதுடபனில் ான்காம் தநிழ்ச் சங்கம் ிறுய துடணின் கபாசிரினர்கள் னார்? =

ரிதிநாற்கடஞர், உ.கய.சா, இபாகயார்
76)

ரிதிநாற்கடஞனக்கு ‘திபாயிைசாஸ்திரி’ ன் ட்ைத்டத யமங்கினயர் னார்? =

னாழ்ப்ாணம் சி.டய.தாகநாதபார்
77) சி.டய.தாகநாதபார் தற்காக ரிதிநாற்கடஞனக்கு ‘திபாயிைசாஸ்திரி’ ன் ட்ைத்டத
யமங்கிார்? = தநிழ்ப் னடநனேம், கயிாடும் திடனேம் கண்டு
78) திப்ாசுபத்மதாடக
ன்study
தட
இனற்ினயர்
= ரிதிநாற்கடஞர்
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79) திப்ாசுபத்மதாடக ன் தட ஆங்கித்தில் மநாமிமனர்த்தயர் னார்? = ஜி.னை.காப்
80) ரிதிநாற்கடஞர் ந்த தின் காது மற்கார் தக்கு இட்ை சூரினாபானண சாஸ்திரி
ன் யைமநாமி மனடப ரிதிநாற்கடஞர் னும் தித்தநிழ் மனபாக நாற்ிக்
மகாண்ைார்? = திப்ாசுபத்மதாடக
81) ஞாகாதிி ன் இதடம னதில் மதாைங்கினயர் னார்? = ன.சி.னர்ணிங்கம்
82) ன.சி.னர்ணிங்கம் ிகு ஞாகாதிி ன் இதடம மதாைர்ந்து ைத்தினயர் னார்? =
ரிதிநாற்கடஞர்
83) ரிதிநாற்கடஞர் ஞாகாதிினிறம், யிகயகசிந்தாநணினிறம் றேதின கட்டுடபகடத்
மதாகுத்து மயினிட்ை தின் மனர் னாது? = தநிழ் யினாசங்கள்
84)

யைமநாமினேம்

தநிழ்மநாமினேம்

கந்து

றேதுதல்

ன்து,

தநிழ்நணிகனாடு

யத்டதப்காச் மசந்ிம் உடைனதா நிகாய்ப் ம் கந்தது கான் னடகன
தந்தது ன்து னானடைன கனத்து ஆகும்? = ரிதிநாற்கடஞர்
85)

தநிழ்மநாமி

"உனர்திச்

மசம்மநாமி"



னதன்னதாக

ிடாட்டினயர்

னார்?

=

ரிதிநாற்கடஞர்
86) ரிதிநாற்கடஞர் இந்த ஆண்டு து? = 2.11.1903 – 33 யது அகடய
87) ரிதிநாற்கடஞர் மசய்த மசால்ாக்கங்கள் சியற்டக் கூறுக :
1) Aesthetic - இனற்டக யப்ன

2) Biology

- உனிர்தல்

3) Classical Language - உனர்திச் மசம்மநாமி

4) Green Rooms – ாசட

5) Order of Nature - இனற்டக எறேங்கு

6) Instinct - இனற்டக அிவு

7) Snacks - சிற்றுடப
88)

என ாட்டில் ிந்த நக்கறக்கு கயண்ைப்டும் ற்றுகறள் தடனானப் ற்று

மநாமிப்ற்க – ன்று கூினயர் னார்? = தந்டத மரினார்
89) மசால்றக்கு னதல், இடை, கடை ஆகின னெயிைங்கில் யனம் காபம் தன் நாத்திடப
அயிினந்து

குடந்து

எிக்கும்.

இவ்யாறு

குடந்து

எிக்கும்

குறுக்கம்

அடமக்கப்டும்? = காபக் குறுக்கம்
90) மசால்றக்கு னதில் நட்டுகந யனம் குறுக்கம் து? = எகாபக்குறுக்கம்
91) எகாபக்குறுக்கத்தின் நாத்திடப அவு னாது? = 1 ½ நாத்திடப
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வ்யாறு

92) "ம்" ன்னும் மநய்மனறேத்து, மசய்னேில் தக்குரின அடப நாத்திடப அயிினந்து, கால்
நாத்திடப அயாகக் குடந்து எிக்கும் குறுக்கம் து? = நகபக்குறுக்கம்
93) ிடமநாமினில் திக்குிட அடுத்து கப, கபங்கள் யனமநாமினிறள் தகபத்கதாடு
(த்) கசனம்காது ஆய்தநாகத் திரினேம். இவ்யாறு திரிந்த ஆய்தம் தன்
94) அடப நாத்திடப அயிினந்து குடந்து கால் நாத்திடப அயாக எிக்கும். இதுகய
ஆய்தக்குறுக்கம் ப்டும்.
95) இடச ாைக அடிப்டைனில் அடநந்த னதல் காப்ினம் து? = சிப்திகாபம்
96) சிப்திகாப காப்ினத்தின் தல் அடநப்ன னாது? = 3 காண்ைம் + 30 காடதகள் + 5001
ாைல்கள் மகாண்ைது
97) சிப்திகாபத்தின் 3 காண்ைம்

நற்றும் அடய மற்றுள் காடதகடனேம் கூறுக? = 1.

னகார் காண்ைம் (10 காடதகள்); 2. நதுடபக் காண்ைம் (13 காடதகள்); 3. யஞ்சிக் காண்ைம் (7
காடதகள்)
98)

சிப்திகாபத்திற்கு யமங்கப்டும் சிப்ன மனர் னாது? = ‘உடபனிடைனிட்ை

ாட்டுடைச்மசய்னேள்’
99) இங்ககாயடிகின் தந்டத நற்றும் தாய் மனர் னாது? = இநனயபம்ன் மடுஞ்கசபாதன்
நற்றும் தாய் ற்கசாடண
100) இங்ககாயடிகின் தடநனன் மனர் னாது? = கசபன் மசங்குட்டுயன்
101) இங்ககாயடிகள் இடநனிககன துயம் னண்டு தங்கினினந்த இைம் து? =
குணயானிற் ககாட்ைம்
102) சிப்திகாப தல் உணர்த்தும் னென்று உண்டநகள் னாது?
1) அபசினல் ிடமத்கதார்க்கு அங்கூற்ாகும்
2) உடபசால் த்திிடன உனர்ந்கதார் த்துயர்
3) ஊழ்யிட உனத்து யந்து ஊட்டும்
103) சிப்திகாபத்தில் ல்யடக நணிகடனேம், அதன் தன்டநகடனேம் யிக்கும் காடத
து? = ஊர்காண் காடத
104) ாண்டின நன்ின் துடனகம் து? = மகாற்டக
105) காயிரிப்னம்ட்டித்துப் மனயணிகன் நாசாத்துயாின் நகன் னார்? = ககாயன்
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106) காயிரிப்னம்ட்டித்துப் மனயணிகன் நாாய்கின் நகள் னார்? = கண்ணகி
107) நாதயி, இந்திபயிமாயில் ந்த யரிப் ாைல்கட ாடிாள்? = கால்யரிப் ாைல்கட
108) யாணிகம் மசய்தற்மானட்டுக் கண்ணகினேைன் ககாயன் மசன் இைம் து? = நதுடப
109) ககாயனுக்கும்

கண்ணகிக்கும்

நதுடப

யடப

யமித்துடணனாக

யந்தயர்

னார்?

=

கவுந்தினடிகள்
110) கவுந்தினடிகள் ந்த சநனத்டத சார்ந்த துயி? = சநண சநனத் துயி
111) நதுடப

கர்ப்னத்தில்

ககாயடனேம்

கண்ணகிடனனேம்

னாரிைம்

கவுந்தினடிகள்

அடைக்கப்டுத்திார்? = நாதிரி ன்னும் இடைக்கு னெதாட்டினிைம்
112) யமக்குடப காடத சிப்திகாபத்தின் ந்த காண்ைத்தில் அடநந்துள்து? = நதுடபக்
காண்ைம்
113) நதுடபக் காண்ைத்தில் யமக்குடப காடத த்தடனாயது காடதனாக திகழ்கிது? = 10
யது காடத
114) காத்தாறம் , கடதத்மதாைர்ாறம் ாயடகனாறம் என்றுட்ை இபட்டைக் காப்ினங்கள்
து? = சிப்திகாபம், நணிகநகட
115) ‘ிைர்தடப் ீைம் ின நைக்மகாடி’ – ன் யரினில் கூப்டும் மண் னார்? =
மகாற்டய
116) அறுயர்க்கிடன ங்டக – ன் யரினில் கூப்டும் மண் னார்? = ிைாரி
117) ஆைல் மகாண்ைனின அணங்கு - ன் யரினில் கூப்டும் மண் னார்? = த்பகாி
118) தானகன் கனபங்கிமித்த மண் - ன் யரினில் கூப்டும் மண் னார்? = துர்க்டக
119) சுயின் துனர்ீக்க எப்ற் நகட கதர்ச்சக்கபத்திிட்டுக் மகான் நன்ன் னார்? =
நனுீதி கசாமன்
120) கண்ணகினின் காற்சிம்ன த்தடகன பல்கால் ஆது? = நாணிக்கப்பல்கள்
121) அபசினின் காற்சிம்ன த்தடகன பல்கால் ஆது? = னத்துப்பல்கால்
122) னதற்

காப்ினம், னத்தநிழ்க் காப்ினம், குடிநக்கள் காப்ினம், எற்றுடநக் காப்ினம்,

ாைகக் காப்ினம் – ன்று ாபாட்ைப்ட்ை தல் து? = சிப்திகாபம்
123)

"மஞ்டசனள்றம்

சிப்திகாபம்

ன்கார்

நணினாபம்

டைத்த

தநிழ்ாடு"

சிப்திகாபத்டத காற்ின னயர் னார்? = ாபதினார்
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ன்று

124) ‘னாநிந்த னயரிக கம்டப்கால் யள்றயர்கால் இங்ககாடயப் கால் னநிதில்
னாங்கடகந ிந்ததில்ட’ – ன்று கூினயர் னார்? = ாபதினார்
125) ‘மதாண்டு மசய்து றேத்த மம் தூனதாடி நார்ில் யிறேம்’ –  மரினாடப காற்ினயர்
னார்? = ாபதிதாசன்
126) சிற்ில் சிடதத்து யிடனாடும் னயத்தில் மற்கார் மசய்த யிடனாட்டு 
குமந்டத நணத்டத ற்ி கூினயர் னார்? = மரினார்
127) மண்கின் சனெக யிடுதடக்காக காபாடினயர் னார்? = மரினார்
128) ாட்டிறள் ககடுகில் மனங்ககடு மண்கடப் குத்தியற் சீயன்காய்
டயத்தினக்கும் மகாடுடந இவ்யிமிிட எமிக்கப்ை கயண்டும் – க் கூினயர் னார்? =
மரினார்
129) ம் சனதானத்தில் தடகீ மா னபட்சி ப்மாறேது ற்டும் ன்று மரினார் கூறுகிார்? =
அபசாங்கத்தின் அடத்துத் துடகிறம் மண்கள் ணினாற்றும் காது
130) தநிமர்கிைம் இன்று பயினேள் மனகாய் துமயன்று மரினார் கூறுகிார்? =
நணக்மகாடை
131) மண்கக சனெகத்தின் கண்கள் க் கனதினயர் னார்? = மரினார்
132) மரினாரின் மண்யிடுதட சிந்தடகள் இபண்டு து? = அடிப்டை கதடய நற்றும்
அகற்ப்ை கயண்டினடய
133) மரினார் யற்ட மண்கின் அடிப்டை கதடய ன்று கூறுகிார்? = மண் கல்யி,
மண்டரிடந, மசாத்துரிடந, அபசுப்ணி
134) மரினார் யற்ட மண்கின் அகற்ப்ை கயண்டினடய ன்று கூறுகிார்? =
நணக்மகாடை, குமந்டததினநணம், டகம்டந யாழ்வு
135) ‘தாகந ாடுட்டு உடமத்து னன்க கயண்டும் ன்னும் உனர்ந்த ண்ணம், ம்
இடஞர்கிடைகன யப கயண்டும்’ – ன்று கூினயர் னார்? = மரினார்
136) மண்கள்

கல்யி கற்ாமாமின சனெக நாற்ங்கள் ற்ைாது ன்று கூினயர் னார்? =

மரினார்
137) மண்கடப்

குத்தியற்

சீயன்காய்

டயத்தினக்கும்

மகாடுடந

எமிக்கப்ட்

கயண்டும் ன்று கூினயர் னார்? = மரினார்
138) ஆண்கள் மண்கடப் டிக்க டயக்ககயண்டும். அயர்கறக்கு உகப் டிப்னம், ஆபாய்ச்சிப்
டிப்னம் தாபாநாய்க் மகாடுக்க கயண்டும் ன்று கூினயர் னார்? = ாபதினார்
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139) மண்கள் உரிடந மற்றுப் னது உடகப் டைக்ககயண்டும் ன்று யினம்ினயர் னார்? =
மரினார்
140) ஆடக்குப் மண் இடப்ில்ட - ன்று சிந்தித்தயர் னார்? = மரினார்
141) மண்கள்

தத்தம்

நிதசனதானத்திற்குத்

கணயனுக்கு

மதாண்ைாற்றும்

நட்டுகந
னகழ்

மற்

உடமக்கும்

அடிடநனாக

மண்நணிகாக

இபாநல்,

யிங்ககயண்டும்

ன்று யினேறுத்தினயர் னார்? = மரினார்
142) சைங்குகடனேம் னெைம்ிக்டககடனேம் கடயதில் உறுதினா உள்ம் டைத்தயபாக
இனந்தயர் னார்? = மரினார்
143) ‘மநல் மநல் ந’ – ன் சிறுகடதனின் ஆசிரினர் னார்? = இட்சுநி
144) தநிறேக்கு கதி - ன்று கூப்டும் இன தல்கள் து? = கம்பாநானணம், தினக்குள்
145) க ம்பாநானணம், தினக்குள் ஆகின இன தல்கறம் தநிறேக்கு கதி ன்று கூப்டும்
தல்கள்

- ன் யரிடனக் கூினயர் னார்? = மசல்யக்ககசயபான னதினார்

146) உகிில் ாகரிகம் னற்றும் அமிந்துயிட்ைாறம் தினக்குறம், கம்ன் காயினனம்
இனந்தால் காதும் நீ ண்டும் அதடப் னதுப்ித்துயிைாம் – க் கூினயர் னார்? = ைாக்ைர்
கால்டுமயல்
147) குகன் யாறேம் கபம் து? = கங்டகக்கடபனிறள் சினங்கிகபம்
148) ‘உள்ம் தூனயன் தானின் ல்யன்’ – இந்த யரிக்கு ாபாட்டுப் மற்யன் னார்? = குகன்
149) குகட ‘உள்ம் தூனயன் தானின் ல்யன்’ – ன்று ாபாட்டினயர் னார்? = இக்குயன்
150) கம்பாநானணத்தில் அகனாத்தின காண்ைம் த்தடனாயது காண்ைநாக திகழ்கிது? =
இபண்ைாயது காண்ைம்
151) அகனாத்தினா காண்ைத்தில் இைம்மற்றுள் ைங்கள் மநாத்தம் த்தட? = 13
ைங்கள்
152) அகனாத்தினா காண்ைத்தில் குகப்ைம் த்தடனாயது ைநாக அடநந்துள்து? = 7
யது ைநாக
153) குகப்ைத்தின் கயறு மனர் னாது? = கங்டகப்ைம்
154) இபாநன் டயத்தினந்த யில்ின் மனர் னாது? = ககாதண்ைம்
155) மதால்காின மி ின் னயர் னார்? = கம்ர்
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156) கம்டப ஆதரித்த யள்ல் னார்? = தினமயண்மணய் ல்றர் சடைனப் யள்ல்
157) த்தட ாைல்கறக்கு என ாைல் சடைனப் யள்ட ாபாட்டி கம்ர்
இனற்ினேள்ார்? = 1000 ாைல்கறக்கு என ாைல்
158) கம்ர் காத்து னயர்கள் னார்? = மசனங்மகாண்ைார், எட்ைக்கூத்தர், னககமந்தி
159) னாநிந்த

னயரிக

கம்டப்

கால்

–

ன்று

கம்டப

னகழ்ந்த

னயர்

னார்?

=

ாபதினார்
160) ‘யைமசால் கியி யைறேத் மதாரீஇ’ – ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? =
மதால்காப்ினம்
161) அம்கத்கரின் அின னனற்சினால் உனயா கல்யி ிடனம் து? = சித்தார்த்த கல்யி
ிடனம்
162) அம்கத்கர் அயர்கள் சித்தார்த்த கல்யி ிடனத்டத ங்கு மதாைங்கிார்? = னம்ட
163) ‘இந்தினாயின் கதசீன ங்குயதம்’
ீ
– ன் திட றேதினயர் னார்? = அம்கத்கர்
164) இந்தினாயின் கதசினப் ங்குயதம்
ீ
- ன்னும் தல் ந்த துடடனச் சார்ந்த தாகும்? =
மானாதாபத் துடடனச் சார்ந்த தல்
165) ‘சாதி கடனப்ை கயண்டின கட’ – ன்று கூினயர் னார்? = அம்கத்கர்
166) அம்கத்கனக்கு ந்த ஆண்டு ாபத பத்ா யினது யமங்கப்ட்ைது? = 1990
167) அம்கத்கர் உகத் தடயர்கறள் எனயர், குத்திவுச் மசம்நல் ப் ாபாட்டினயர்
னார்? = தந்டத மரினார்
168) அம்கத்கர் ிந்த ஆண்டு து? = 14.04.1891
169) அம்கத்கரின் இனற்மனர் னாது? = ீநாபாவ் பாம்ஜி – 14 யது ிள்டனாக ிந்தார்
170) ீநாபாவ் பாம்ஜினின் ஆசிரினர் மனர் னாது? = அம்கத்கர்
171) அம்கத்கர் இந்தினாயில் ந்த நாித்தில் ிந்தார்? = நபாட்டின நாிம்
172) அம்கத்கர் அயர்கள் நபாட்டின

நாித்தில் ந்த நாயட்ைத்தில் ிந்தார்? = மகாங்கண

நாயட்ைம்
173) அம்கத்கர் அயர்கள் மகாங்கண

நாயட்ைத்தில்

ந்த

இைத்தில்

ிந்தார்?

=

ன்னும் அம்யாகை
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தகாி

174) அம்கத்கர் அயர்கள் உனர்ிடப் ள்ி டிப்ட டித்த இைம் து? = ல்ின்ஸ்ைன்
ள்ி (1908 ஆண்டு)
175) அம்கத்கர் அயர்கள் இங்கடப் ட்ைப்டிப்ன டித்த கல்றரி து? = ல்ின்ஸ்ைன்
கல்றரி (1912 ஆண்டு)
176) அம்கத்கர் இங்கட ட்ைப்டிப்ன டிப்தற்கு மானறதயி மசய்தயர் னார்? = கபாைா
நன்ர்
177) அம்கத்கர் அயர்கள் னதுகடப் ட்ைப்டிப்ன டித்த ல்கடக்கமகம் து? =
மகாம்ினா ல்கடக்கமகம் (1915 ஆண்டு)
178) அம்கத்கர் ங்கு மானாதாபத்தில் ஆய்வுப் ட்ைம் மற்ார்? = இண்ைன்
179) அம்கத்கர் ந்த ஆண்டு மானாதாபதிற்கா ஆய்வுப் ட்ைம் மற்ார்? = 1916
180) அியினில் னதுகடப் ட்ைனம், ாரிஸ்ைர் ட்ைனம் அம்கத்கர் மற் இைம் து? =
இண்ைன்
181) அம்கத்கர் ந்த ஆண்டு நகாத்துக் குத்தில் தண்ணர்ீ டுக்கும் காபாட்ைத்டத
ைத்திார்? = 20.03.1927
182) நகாத்துக் கும் அடநந்துள் இந்தின நாிம் து? = நபாட்டின நாிம்
183) ககபாயில் டயக்கம் காபாட்ைம் டைமற் ஆண்டு து? = 1924
184) ந்த ஆண்டு னதம் யட்ைகநடச நாாடு டைமற்து? = 1930
185) ‘அடப யனிற்றுக் கஞ்சிக்கு அல்ல் டும் ஊடநகின் உறுப்ிர்’ –  யட்ைகநடச
நாாட்டில் தன்டக் கூிக் மகாண்டு கசத் மதாைங்கினயர் னார்? = அன்ல் அம்கத்கர்
186) அம்கத்கர் ந்த ஆண்டு நக்கள் கல்யிக் கமகத்டத கதாற்றுயித்தார்? = 1946
187) ஏர் இட்சின சனெகம் டத அடிப்டைனாக மகாண்ைது ன்று அம்கத்கர் கூறுகிார்? =
சுதந்திபம், சநத்துயம், சககாதபத்துயம் ஆகினயற்ட
188) இந்தின

அபசினல்

அடநப்னச்சட்ைம்

யகுக்க

த்தட

கர்

மகாண்ை

அடநக்கப்ட்ைது? = 7 கர் மகாண்ை குறே
189) உடமப்னம் கல்யினேம் அற் மசல்யம் நினகத்தம் ன்யர் னார்? = அம்கத்கர்
190) ல்ா நிதர்கடனேம் எகப நாதிரினாக ைத்துயகத சநத்துயநாகும் ன்று
ஜானகத்திற்கு யிக்கம் கூினயர் னார்? = அம்கத்கர்
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குறே

191) னம்டனில் சிிது காம் அம்கத்கர் ஆற்ின ணி னாது? = மானாதாப கபாசிரினர்
192) ந்த ஆண்டு அம்கத்கர் னம்டனில் சிிது காம் மானாதாப கபாசிரினபாக
ணினாற்ிார்? = 1918
193) ‘கல்யி அியின்ி ாடு னன்க னடினாது’ – ன்று கூினயர் னார்? = அம்கத்கர்
194) என ாில் 18 நணி கபத்டத கல்யி கற்தற்காககய மசயமித்தயர் னார்? =
அம்கத்கர்
195) தன்ாட்சித் தகுதிடன இந்தினாயிற்கு யமங்க கயண்டும்  னன்மநாமிந்தயர் னார்? =
அன்ல் அம்கத்கர்
196) ‘இங்கிாந்து மசால்யதற்மகாம் இந்தினா தடனடசக்கும் ன்து தயறு; அந்த ிட
நாியிட்ைது; இந்தின நக்கின் ண்ணங்கட ீங்கள் ஈகைற் கயண்டும்’ – ன்று
ஆங்கிகனரிைம் அச்சநின்ி ஆணித்தபநாகக் கூினயர் னார்? = அம்கத்கர்
197) அினாடநதான் அடத்திற்கும் னெகாபணம் - ன்று உணர்ந்த தடயர் னார்? =
அம்கத்கர்
198) மசல்யனம், உடமப்னம் இல்ாத கல்யி___கான்து ன்று அம்கத்கர் கூறுகிார்? =
கர் ிம் கான்து
199) ‘சனெகத்தின் நாற்த்திற்கு சிந்தட யிடதகட தூவுகின் னபட்சினார்காககன இந்த
டயனகம் யாழ்கிது’ – ன்று கூினயர் னார்? = அம்கத்கர்
200) சநத்துயத்தின் நறுமனகப நிதகனம்; ங்கக சநத்துயம் நறுக்கப்டுகின்கதா, அங்கக
நிதப் ண்ன நடந்துயிடுயடத அயர் அடயனக்கும் உணர்த்தினயர் னார்? = அம்கத்கர்
201) ‘குத்திவு துடனில் அயனக்கு இடண அயகப; ஆசின கண்ைத்திககன நிகப்மரின
தினாள் தகம் அடநத்த மனடந அம்கத்கடபகன கசனம்’ - ன்று அம்கத்கடப
ாபாட்டினயர் னார்? = ஜயர்ஹர்ால் கன
202) அம்கத்கர் உகத் தடயர்கறள் எனயர்; குத்திவுச் மசம்நல்; ஆபாய்ச்சினின் சிகபம்;
நக்கின் மனம் யமிகாட்டி; அப்மனந்தடயடபப் கா கயறு னாடபனேம் ாம் காண
னடினாது’ – ன்று அம்கத்கடப னகழ்ந்தயர் னார்? = மரினார்
203)

‘அம்கத்கர் தன்நற்யர்; தன்ந்தினாக மசனல்ட்ையர்; தநக்கு மகாடுக்கப்ட்ை

ணினில் கனநகந கண்ணாக இனந்தயர்’ – ன்று அம்கத்கடப னகழ்ந்தயர் னார்? = பாகஜந்திப
ிபசாத்
204) இந்தின ாட்டின் சாதி ன்னும் இனட அகற் யந்த அிவுக்கதிர் னார்? = அம்கத்கர்
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205) அம்கத்கர் இந்த ஆண்டு து? = 6.12.1956
206) அம்கத்கர் அயர்கள் ாபத பத்ா யினது மற் ஆண்டு து? = 1990
207)

‘சனதானமநனும்

நபத்தின்

கயடபச்

சாதிப்

னறேக்கள்

அரித்துயிைாநல்

தடுத்த

ச்சுக்மகால்ி நனந்து அயர்’ – ன்று னகமப்ட்ையர் னார்? = அம்கத்கர்
208) தகயல் அினேம் உரிடநச் சட்ைம் மகாண்டுயந்த ஆண்டு து? = 2005 – ிரிவு 6
209) சட்ைம் ன்தன் மானள் னாது? = மசம்டந
210) மசம்டந ன் மசால்ிற்கு இக்கினங்கள் டகனாறம் மானள் னாது? = டுவுிடடந
211) ம் ாட்டின் னதன்டநனா யாழ்யினல் அடிப்டைச் சட்ைம் - ப்டுயது து? =
அபசினல் அடநப்னச் சட்ைம்
212) அடத்து யடகச் சட்ைங்கறக்கும் அடிப்டைனா சட்ைம் - க் கூப்டும் சட்ைம்
து? = அபசினல் அடநப்னச் சட்ைம்
213) நாிச் சட்ைங்கள் சியற்டக் கூறுக? = கயாண்டந கைன் ியாபணச் சட்ைம்,
கூட்டுவுச் சங்கங்கள் சட்ைம், உள்ாட்சித் துடச் சட்ைம்
214) அபசினல் சாசத்தித்தின் த்தடனாயது ிரியின்டி குடிநக்கள் எவ்மயானயனக்கும்
னறேடநனா கச்சுரிடந, றேத்துரிடந உண்டு? = அபசினல் சாசம் 19(1) – ன் டி
215) சட்ைக்குிப்னகள் சியற்டக் கூறுக :
International Law

சர்யகதச சட்ைம்

Constitutional Law

அபசினில் அடநப்னச் சட்ைம்

Writs

சட்ை ஆயணங்கள்

Substantive Laws

உரிடநச் சட்ைங்கள்

Procedureal Laws

மசனற்ாட்டு னடச்சட்ைங்கள்

Indian penal code

இந்தினச் தண்ைடச் சட்ைத் மதாகுப்ன

Criminal Procedure code

குற்யினல் மசனற்ாட்டுனடத் மதாகுப்ன

Civil Procedure code

உரிடநனினல் மசனற்ாட்டுனடத் மதாகுப்ன

Indian Evidence Act

இந்தினச் சான்று சட்ைம்

Transfer of Property Act

மசாத்துநாற்றுச் சட்ைம்

Indian Succesion Act

இந்தின யாரிசுரிடநச் சட்ைம்

Court fee stamp

ீதிநன்க் கட்ைண யில்ட

216) ‘அரிகால் நாின அங்கண் அகல்யனல்’ – த் மதாைங்கும் ாைல் இைம்மற்றுள் தல்
து? = ற்ிடண
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217) ‘எத்தது அியான் உனிர்யாழ்யான்’ – த் மதாைங்கும் ாைல் இைம்மற்றுள் தல் து?
= தினக்குள்
218) ‘அரிகால் நாின அங்கண் அகல்யனல்’ – ன் யரிடன றேதின ஆசிரினர் னார்? =
நிடகிமான் ல்கயட்ைார்
219) நிடகிமான் ல்கயட்ைார் றேதின மநாத்த ாைல்கள் னாது? = ற்ிடணனில்

– 4

ாைல்கறம்; குறுந்மதாடகனில் – 1 ாைல்; மநாத்தம் 5 ாைல்கள் றேதினேள்ார்
220) ட்டுத்மதாடக தல்கில் னதல்யதாக டயத்து ண்ணப்டும் தல் து? = ற்ிடண
221) ஏபிவு

உனிரிகடனேம்

யினம்னம்

உனரின

ண்ன,

யினந்கதாம்ல்,

அயமினில்

மான ீட்ைல் னதின தநிமர்தம் உனர் ண்னகடத் மதள்த்மதியாக டுத்தினம்னம் தல்
து? = ற்ிடண
222) ற்ிடண

னும் ட்டுத்மதாடக தில் இைம்மற்றுள் அடி யடக னாது? = 9 அடி

சிற்ட நற்றும் 12 அடி கபட மகாண்ைது
223) ற்ிடணப் ாைல்கட மதாகுப்ித்தயர் னார்? = ன்ாடு தந்த நான் யறேதி
224) ற்ிடண தல் மநாத்தம் த்தட ாைல்கடக் மகாண்ைது? = 400 ாைல்கள்
225) ‘அரிகால் நாின அங்கண் அகல்யனல்’ – ன் யரிப் ாைல் ற்ிடணனில்
த்தடனாயது ாைாக இைம்மற்றுள்து? = 210 யது ாைல்
226) ‘சான்கார் ார் ஆ சாார் சாார் ாார் ஆகுகய’ – ன் யரி இைம்மற்றுள்
தல் னாது? = னானூறு
227) ‘சான்கார் ார் ஆ’ – ன் யரிடன ாடின ஆசிரினர் னார்? = கண்ணகார்
228) ககாப்மனஞ்கசாமின் அடயக்கப் னயபாக இனந்தயர் னார்? = கண்ணகார்
229) ககாப்மனஞ்கசாமம் இக்கும் காது ாைப்ட்ை ாைின் னதல் யரி து? = மான்னும்
துகினம் னத்தும் நன்ின
230) ‘மான்னும் துகினம் னத்தும் நன்ின’ – ன் யரிப் ாைல் னானூற்ில்
த்தடனாயது ாைாக இைம்மற்றுள்து? = 218 யது ாைல்
231) கநடைப்கச்சில் நக்கட ஈர்த்தயர்கின் மனர்கள் சியற்டக் கூறுக? = தின.யி.க,
கபிஞர் அண்ணா, பா.ி.கசதுப்ிள்ட, ாயர் கசாநசுந்தப ாபதினார், குன்க்குடி அடிகார்
232) கநடைப்கச்சின்

னக்கூறுகள்

ன்று

கூப்டுடய

து?

=

டுத்தல்,

மதாடுத்தல்,

னடித்தல்
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233) கநடைப்கச்சுக்கு உனிர்ாடி து? = கனத்து
234) தண்ணின தல்  கற்யர்க்கக அடநந்த அரின கட து? = கச்சுக்கட
235) தநிமர் தினாள் டத னதல் ாாம் அநிழ்மத இிக்கும் மாங்கல் தினாள் – ன்று
கூினயர் னார்? = னடினபசன்
236) ‘னிடை னெழ்கிப் மாமிிடை உயிப்’ – ன் யரிடனக் கூினயர் னார்? = அண்ணா
237) உடமத்துப் மறு! உரின கபத்தில் மறு!! னனற்சி மசய்து மறு!!! – ன் யரிடனக்
கூினயர் னார்? = அண்ணா
238) கசக்கிமாரின் இனற்மனர் னாது? = அனண்மநாமித் கதயர்
239) தினத்மதாண்ைர் னபாணம் னானடைன யபாற்டக் கூறுகிது? = 63 தினாடினார்கள் + 9
மதாடகனடினார்கள் = ஆக 72 சியடினார்கட ற்ி கூறுகிது
240) க்திச்சுடய ி மசாட்ைச் மசாட்ைப் ாடின கயி யய – ன்று கசக்கிமாடப னகமந்து
ாடினயர் னார்? = நீ ாட்சி சுந்தபார்
241) மரினனபாணம் ந்த னென்டனேம் எனங்கக காட்டுகிது? = உகம், உனிர், கைவுள்
242) உகம், உனிர், கைவுள் ஆகின னென்டனேம் எனங்கக காட்டும் காயினந்தான்
மரினனபாணாம் - ன்று கூினயர் னார்? = தின.யி.க
243) தன் யட்டில்
ீ
உள் அடத்து மானட்கறக்கும் தினாவுக்கபசர் ன்று மனரிட்ையர்
னார்? = அப்னதினடிகள்
244) அப்னதினடிகள் ிந்த ஊர் து? = திங்கறெர்
245) ாம்ன தீண்டின ிள்டடன உனிர் ிடமக்க டயக்க அப்ர் ாடின திகம் து? =
என்றுமகாம் னும் திகம்
246) அப்னதினடிகின் ந்த நகட ாம்ன தீண்டிற்று? = னதல் தினாவுக்கபசடப
247) கசக்கிமார் ந்த கசாம நன்ின் தடடந அடநச்சபாக இனந்தார்? = அானச்
கசாமன்
248) உத்தநகசாமப் ல்யர் ன் ட்ைம் மற்யர் னார்? = கசக்கிமார்
249) கசக்கிமாரின் காம் து? = 12 ஆம் தற்ாண்டு
250) மசாற்ககாயிறம், கற்ககாயிறம் றேப்ின னயர் னார்? = கசக்கிமார்
251) கசக்கிமார் ிந்த ஊர் து? = குன்த்தூர்
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252) மரினனபாணம் றேத தில்ட ைபாசன் மனநான் அடிமனடுத்து தந்த யரி து? =
உமகாம்
253) மாங்குகைல் கைல் கல்நிதப்ிற் காந்கதினயர் – ன் யரினில் கூப்ட்ையர் னார்? =
தினாவுக்கபசர்
254) சூட கானால் ஆட்மகாள்ப்ட்ையர் னார்? = தினாவுக்கபசர்
255) எிப்ைம் டுக்கும் னடடன கண்டுிடித்த ஆண்டு து? = 1830
256) ஏடும் குதிடபடன இனக்கைநாக னதில் டுத்தயர் னார்? = ட்யர்டு டநிரிட்சன்
257) ைச்சுனள் உனயாக்கும் னடடனக் கண்டுிடித்தயர் னார்? = ஈஸ்ட்நன்
258) எனயர் நட்டும் ார்க்கும் ைக்கனயிடனக் கண்டுிடித்தயர் னார்? = டிசன்
259) இனக்கப் ைத்டதப் னம் ார்க்கும் யடகனில் யடியடநத்தயர் னார்? = ிபான்சிஸ்
மசன்கின்சு (அமநரிக்கா ாட்டைச் கசர்ந்தயர்)
260) இனக்கப் ைத்டதப் னம் ார்க்கும் யடகனில் ிபான்சிஸ் மசன்கின்சு யடியடநத்த
ஆண்டு து? = கி.ி.1894
261) இனக்கப் ைத்டதப் னம் ார்க்கும் யடகனில் யடியடநத்து ிபான்சிஸ் மசன்கின்சு
மயினிட்ை இைம் து? = ரிச்நண்ட்
262) ைப்ிடிப்ன கனயினில் ஏபடினில் ீனள் ைச்சுனில் த்தட ைங்கட
டுக்காம்? = 16 ைங்கள்
263) திடபப்ைச்சுனள் மசய்னப்டும் மானள் னாது? = மசல்றாய்டு
264) கனத்துப்ைம் அடநக்கத் மதாைங்கினயர் னார்? = யால்ட்டிஸ்ி
265) கல்ானக்கும் கற்ானக்கும் கிப்னறம் கிப்ன து? = திடபப்ைம்
266) ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன் ிந்த ஆண்டு து? = 17.01.1917
267) ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன் ிந்த ஊர் து? = கண்டி (இங்டக)
268) ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன் அயர்கள் னதின கட்சி துயங்கின ஆண்டு து? = 1972
269) ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன் அயர்கள் நாிச் சட்ைநன் கநடய உறுப்ிபாக
கதர்ந்மதடுக்கப்ட்ை ஆண்டு து? = 1963
270) ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன் அயர்கள் பங்கிநட சட்ைநன் உறுப்ிபாக கதர்ந்மதடுக்கப்ட்ை
ஆண்டு து? = 1967
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271) ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன் அயர்கள் தநிமக னதல்யபாக கதர்ந்மதடுக்கப்ட்ை ஆண்டு து? =
1977
272) ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன் அயர்கள் ந்த ஆண்டு ாபத பத்ா யினது மற்ார்? = 1988
273) ‘கடி உடமப்க என ாட்டுக்கு யர்ச்சிடனக் மகாடுக்கும்’ – ன்று ம்ின தடயர்
னார்? = ம்.ஜி.ஆர்
274) தநிமகத்தில் சிந்த டிகனக்கா ாபத் ட்ைம் மற்யர் னார்? = ம்.ஜி.பாநச்சந்திபன்
275) காிப்னயர்கள் கூட்ைம் மனகாநல் இனக்க தடனில் குட்டின னயர் னார்? =
அதியபபாந
ீ
ாண்டினர்
276) காிப்னயர்கள் கூட்ைம் மனகாநல் இனக்க மசயிடன அறுத்த னயர் னார்? =
யில்ினத்தூபான்
277) காிப்னயர்கள் கூட்ைம் மனகாநல் இனக்க தடடன மயட்டின னயர் னார்? =
எட்ைக்கூத்தர்
278) ாற்கபணம் ப்டுடய னாது? = நம், னத்தி, சித்தம், அகங்காபம்
279) மிாற ப்டுடய து? = டயதனப்ம் (ஆசுகயி), மகைம் (நதுபகயி), ாஞ்சாம்
(சித்திபக்கயி), நாகதம் (யித்தாபக்கயி), ஆகினடய
280) ாற்மானள் ப்டுடய து? = அம், மானள், இன்ம், யடு
ீ
தூது இக்கினம் ந்த மயண்ாக்கால் ாைப்டுகிது? = கிமயண்ாயால்
281) ‘ஃறுி ஆற்றுைன் ன்நட அடுக்கத்துக் குநரிக்ககாடும் மகாடுங்கைல் மகாள்’ – ன்
யரி இைம்மற்றுள் தல் னாது? = சிப்திகாபம்
282) திங்கமாடும் மசறேம்ரிதி தன்காடும் யிண்கணாடும் – த் தநிமின் மஞ்சிப்ிடப்
ாடினயர் னார்? = னபட்சிக் கயிஞர் ாபதிதாசன்
283) தநிழ்மகறேகூைல் - ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = னானூறு
284) தநிழ்கயி - ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = ரிாைல்
285) கூைில் ஆய்ந்த எண்தீந்தநிமன் ன் யரி - இைம்மற்றுள் தல் து? = நணியாசகம்
286) ீரின் யந்த ிநிர்ரிப் னபயினேம் - ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = ட்டிப்ாட
287) பம்ின் நட - ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = மதால்காப்ினம்
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288) இடசநபனகள் மயிப்டுத்தும் தல்கள் சியற்டக் கூறுக? = மதால்காினம், சங்க
இக்கினம், சிப்திகாபம்
289) நித ாகரிகத் மதாட்டில்  அடமக்கப்டும் ாடு து? = இமனெரினா கண்ைம்
290) ண்கணாடு தநிமமாப்ாய் - ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = கதயாபம்
291) ‘தநிழ்ச்சங்கம் இனந்தது ன் நபனச் மசய்தி இடையிைாது இனந்து யனகிது.
இந்தினாயில் இத்தடகன நபனச்மசய்தி கயமங்குநில்ட’ – ன்று கூினயர் னார்? =
திானகம் அடிகள்
292) மண்கின் மனயபத்டதப்
ீ
ாடுயர் னார்? = எக்கூர் நசாத்தினார்
293) நன்ன் ன்டப் ற்ினேம், மனங்குன்றூர் மனங்மகசிகார் ாடின நடடுகைாம்
தடனேம் குிக்கும் கல்மயட்டு து? = தினயண்ணாநடனில் கி.ி.13 ஆம் தற்ாண்டில்
றேதப்மற் கல்மயட்டு
294) னம்னகார் அனகில் உள் கீ மார்மயி கைல் அகழ்யாய்வு ைந்த ஆண்டு து? = 1963
295) அகழ்யாபாய்ச்சின் காது னதுநக்கள் தாமிகள் கண்ைினப்ட்ை து? = ஆதிச்சல்றர்
296) ஆதிச்சல்றரில் ந்த ஆண்டுகில் னதுநக்கள் தாமிகள் கண்ைினப்ட்ைது? = 1876, 2003
297) தங்கம், மயள்ி, மசம்ன, இனம்ன ஆகின உகாகங்கால் மசய்னப்ட்ை காசுகள்
கண்ைினப்ட்ை இைங்கள் து? = தனநனரி, கனொர், நதுடப
298) காசுகில் கண்ைினப்ட்ை னத்திடபகள் னாது? = சூரினன், நடனகடு, ஆறு,
ஸ்யஸ்திகம், கும்ம்
299) கீ மார்மயி ஆய்யில் கண்ைினப்ட்ைடய து? = 1. கி.ி 3 – ஆம் தற்ாண்டை கசர்ந்த
கட்டிை இடிாடுகள்; 2. ைகுத் துட, அடபயட்ை யடிய ீர்த்கதக்கம்; 3. னத்த யிகாபம்,
மயண்கத்தாா னத்தர் ாதம்
300) காகயரிப்னம்ட்டிம் னும் கபம் இனந்தது ன்தற்கு தைனங்கள் கிடைத்த இைம் து?
= கீ மார்மயி
301) தநிமர் யபீ யிடனாைா று தறேவுதல் சான்று கிடைத்த இைம் து? = மநாகஞ்சதாகபா
302) ‘னதிார்க்கு கூதினநில்ட நதட னாம்’

– ன் குில் னின்று யனம் அணி

னாது? = டுத்துக்காட்டு உயடநனணி
303) ‘மானல் யடபப் மானாகச் மசய்னேம்’ - ன் குில் னின்று யனம் அணி னாது?
= டுத்துக்காட்டு உயடநனணி
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304) ‘மானமன்னும் மாய்னா யிக்கம் இனனக்கும்’ - ன் குில் னின்று யனம்
அணி னாது? = எனநனங்கு உனயக அணி (அ) ககதச உனயக அணி
305) ‘குன்கி னாடப்கார் கண்ைற்ால் தன்டகத்மதான்’ - ன் குில் னின்று யனம்
அணி னாது? = உயடநனணி
306) ாநார்க்கும் குடினல்காம் நட அஞ்கசாம்

– ன் ாைடப் ாடினயர் னார்? =

தினாவுக்கபசர்
307) ாநார்க்கும் குடினல்காம் நட அஞ்கசாம் – ந்த ாைறக்கு னன்காடினாக
அடநந்தது ன்று அிஞர்கள் கூறுகின்ர்? = ாபதினின் ‘அச்சநில்ட! அச்சநில்ட!’
னும் ாைறக்கு னன்காடினாக அடநந்தது
308) ாநார்க்கும் குடினல்காம் நட அஞ்கசாம் – ன் யரி தினாவுக்கபசர் அனின ந்த
தினனடகில் காணப்டுகிது? = ஆாம் தினனடனில்
309) தினாவுக்கபசரின் இனற்மனர் னாது? = நனள்ீக்கினார்
310) தினாவுக்கபசர் ிந்த ஊர் னாது? = தினயானெர் – கைறர் – ண்னொட்டி அனகில்
311) தினாவுக்கபசரின் தநக்டக மனர் னாது? = திகயதினார்
312) தினாவுக்கபசரின் கயறு மனர்கள் சியற்டக் கூறுக? = தனநகசர், அப்ர், யாகீ சர்
313) தாண்ைக கயந்தர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னார்? = தினாவுக்கபசர்
314) ன்ின தினனடப் ட்டினில் னதல் 7 தினனடகில் 4, 5, 6 – ல் னானடைன
தினனடகள் இைம்மற்றுள்து? = தினாவுக்கபசரின் கதயாபப் ாைல்கள்
315) அிவு அற்ம் காக்கும் கனயி – ன் யரினின் ஆசிரினர் னார்? = தினயள்றயர்
316) ‘அண்டைப் குதினின் உண்டைப் ிக்கும்’ & னல்ாகி னைாய் - ன் யரிகள்
இைம்மற்றுள் தல் து? = தினயாசகம்
317) ‘யிது ிடஇன கானனம்’ & ‘யயன் யா யானூர்தி’ & ‘உறுநிைத் துதயா உயர்ிம்’ ன் யரிகள் இைம்மற்றுள் தல் து? = னானூறு
318) எனடநத் கதாற்த்து கயறு யப்ின் - ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? =
சிப்திகாபம்
319) னயாக் காடனர் கல்ாதயர் – ன் யரினின் ஆசிரினர் னார்? = தினயள்றயர்
320) ‘அடடய துடத்து ழ்கைட னகட்டி’ – ன் யரிடனக் கூின ஆசிரினர் னார்? =
எடயனார்
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321) ஏர் அடயிடச் சதகூிட்ை ககாணினும் உன் – ன் யரினின் ஆசிரினர் னார்? =
கம்ர்
322) மடுங்கைறம் தன் ீர்டந குன்றும் தடிந்மதமிி - ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து?
= தினக்குள்
323) உைம்ிடை கதான்ிற் மான்ட அறுத்ததன் உதிபம் ஊற்ி – ன் யரினின் ஆசிரினர்
னார்? = கம்ர்
324) குட்டை எி ன் சிறுகடதனின் ஆசிரினர் னார்? = ன.யபதபாசார்
325) உகு ன்து ந்த மசால்ின் அடினாகப் ிந்தது ன்று கூப்டுகிது? = உவு
326) ஞாம் ன்து ந்த மசால்ின் அடினாகப் ிந்தது ன்று கூப்டுகிது? = ஞால்
327) தீம்ிமி ந்திபம் ந்தல் யனந்த - ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = திற்றுப்த்து
328) ‘அந்தக் ககணினேம் ந்திபக் கிணறும்’ -

ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? =

மனங்கடத
329) மனங்கடத ன் தில் யனம் ந்திபனாட தற்கு எப்ாக கூப்டுகிது? =
கிகபக்கத் மதான்நம் குிப்ிடும் டிபாய் கார் ந்திபக்குதிடப
330) ம் ாைப்னத்தகத்தில் கூப்ட்டுள் யரிகள் நற்றும் அடய கூறும் யம் நற்றும் அடய
இைம்மற்றுள் தல்கள் ஆகினயற்ின் சிறு மதாகுப்ன :
யரி

தல்

கிநயம் ற்ிக்

எனடநத் கதாற்த்து

கூறும் யரி து?

கயறு யப்ின்

நண்ணினல் அிவு

னயாக் காடனர்

ற்ிக் கூறும் யரி

கல்ாதயர்

அடயினல் அிவு

ஏர் அடயிடச்

தினயள்றய

ற்ிக் கூறும் யரி

சதகூிட்ை ககாணினும்

நாட

அறுடய நனத்துயம்

உைம்ிடை கதான்ிற்

கம்பாநானணம்

து?

உதிபம் ஊற்ி

மாினினல் அிவு

தீம்ிமி ந்திபம் ந்தல்

ற்ிக் கூறும் யரி

யனந்த

து?

து?

ற்ிக் கூறும் யரி

உன்

மான்ட அறுத்ததன்

சிப்திகாபம்

ஆசிரினர்
இங்ககாயடிகள்

தினக்குள்
தினயள்றயர்

கம்ர்

கம்ர்

திற்றுப்த்து

து?
நனத்துய அிவு

உைம்ார் அமினின்

ற்ிக் கூறும் யரி

உனிபார் அமியர்

து?Download

தினநந்திபம்
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331) ‘மசம்னப் மனல் ீர்கா’ – ன் யரி மசம்நண் ித்டத ற்ி

கூறும் தல் து? =

குறுந்மதாடக
332) நண்ணினல் அிவு :
ிம் அடிப்டை – மசம்நண் ிம்

சுடய அடிப்டை – உயர் ிம்

தன்டந அடிப்டை – கர் ிம்
333) உைம்ார் அமினின் உனிபார் அமியர் - ன் யரினின் ஆசிரினர் னார்? = தினனெர்
334) நனந்தில்ா நனத்துயனட வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? = இனற்டக நனத்துயம்
335) சித்த நனத்துய தாசிரினர்கள் னார்? = கதடபனர், அகத்தினர், காகர், னிப்ாணி
336) சரிந்த குைட சரிமசய்தடதக் கூறும் தல் து? = நணிகநகட
337) னானடைன தந்டதனின் யனிற்ட நாடுனட்டி அயரின் குைல் சரிந்து அடத னத்த துயி
சரிமசய்யடத நணிகநகட தல் கூறுகிது? = நணிகநகடனின் கதாமி சுதநதினின்
தந்டதடன
338) தநிழ் நனத்துயத்தின் மதான்டநடன உணர்த்தும் யரி து? = நனந்தாகித் தப்ா
நபத்தற்ால்
339) நனத்துயத்தின் மதான்டநடன உணர்த்தும் யரினா ‘நனந்தாகித் தப்ா நபத்தற்ால்’ ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = தினக்குள்
340) ல்யடக உனிர்கின் ரிணாந யர்ச்சிடன யிரியாக கூறும் ‘னல்ாகி னைாய்’ – த்
மதாைங்கும் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = தினயாசகம்
341) சீாப்னபாணத்தில் ‘னியசித்த ைம்’ - இைம்மறும் காண்ைம் து? = யிாதத்துக்
காண்ைம்
342) காந்தினடிகள் ள்ினில் டித்தகாது டித்த ாைகத்தின் மனர் னாது? = சிபயண
ிதுர்த்தி
343) ‘இான்’ – ன்து ந்த ாட்டின் இதழ் ஆகும்? = அமநரிக்க ாட்டின் இதழ்
344) ‘உன்னுள் இனக்கும் ஆண்ையின் அபசு’ – ன் தின் ஆசிரினர் னார்? = தால்சுதாய்
345) கதசாிநானம், நிதாிநானம் என்று க் கூினயர் னார்? = காந்தினடிகள்
346) காந்தினடிகள் யற்ட அமினாக காற்ப்ை கயண்டினடய ன்று கூறுகிார்? =
ிடந, சிக்கம்
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347) ந்த தினக்குட காந்தினடிகள் டித்ததும் தினக்குள் நீ தும், தநிழ் நீ தும் ற்றுக்
மகாண்ைார்? = இன்ா மசய்தானக்கும் ன் குட டித்தவுைன்
348) இன்ா மசய்தானக்கும் – ன் தினக்குட ஆங்கித்தில் மநாமிமனர்த்து றேதினயர்
னார்? = தால்சுதாய்
349) இன்ா மசய்தானக்கும் – ன் தினக்குட மநாமிமனர்த்து தால்சுதாய் அயர்கள் ந்த
தில் றேதி உள்ார்? = உன்னுள் இனக்கும் ஆண்ையின் அபசு
350) அயமிடனப் ின்ற்ிப் மறுகி யிடுதடகன ிடக்கும் ன்று கூினயர் னார்? =
காந்தினடிகள்
351) ‘உகம் உய்ன உற் யமி’ கூறும் தல் து? = சத்தினச்கசாதட
352) காந்தினடிகடச் சிடனில் அடைத்த ஆறரின் மனர் னாது? = ஸ்நட்ஸ்
353) காந்தினடிகள் தான் சிடனில் டதத்த காணிகட னானக்கு யமங்கிார்? = ஸ்நட்ஸ்
354) டகயிைனம் அன்ன காட்டு ன்று கூறும் தல் து? = டிள்
355) சிட அதிகாரினா ஸ்நட்ஸ் அயர்கள் காந்திக்கு ரிசாக அித்த தல் து? = டிள்
356) காந்தி கயைகநற்று சிிநாயில் டித்தயர் னார்? = மங்கிங்ஸ்ி
357) ‘கமிப்ட கறேவுதல் என கட’ – ன்று கூினயர் னார்? = காந்தி
358) ‘உககார் அடயனம் குிக்ககாறடைன நிதபாக இனந்தால், உககந என ல்
சனதானநாக உனயாகும்’ – ன்று கூினயர் னார்? = காந்திஜி
359) ‘இந்தினாயின் யாழ்வு ன்து இட்சக்கணக்கா கிபாநங்கின் யாழ்வுதான்; அந்த
கிபாநங்கின் யாழ்வு அந்ாட்டின் உமயர், இடஞர் டகனில்தான் உள்து’ – ன்று
கூினயர் னார்? = காந்திஜி
360) ‘மகாள்டக இல்ாத அபசினல், உடமப்ில்ாத ஊதினம், ாணனம் இல்ாத இன்ம்,
நிதகனநில்ாத அபசினல், அநில்ாத யமிாடு; இதால் னில்ட’ – ன்று
கூினயர் னார்? = காந்தி
361) கர் ாகர்க்யிஸ்ட் அயர்கின் சிறுகடதகடத் தநிமில் மநாமிமனர்த்தயர் னார்? =
ஜி.குப்னசாநி
362) கர் ாகர்க்யிஸ்ட் அயர்கள் ந்த ாட்டைச் கசர்ந்தயர்? = சுயைன்
ீ
ாட்டைச் கசர்ந்தயர்
363) ‘ஆற்றுதல் ன்து என்று அந்தயர்க்கு உதவுதல்’ – ன் யரி இைம்மற்றுள் தல்
து? = கித்மதாடக
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364) ாைகப் ாங்கில் அடநந்த தல் து? = கித்மதாடக
365) ந்த தின் ாைல்கள் டிக்கும் மாறேது கனத்தாமனம் ஏடசனின்னம் ம்
உள்த்திட மகாள்ட மகாள்றகின்? = கித்மதாடக
366) மசய்னேில் இைம்மறும் ாக்கின் ஏடசகட யடகப்டுத்துக :
கிப்ா – துள்ல் ஏடச

மயண்ா – மசப்ல் ஏடச

யஞ்சிப்ா – தூங்கல் ஏடச

ஆசிரினப்ா – அகயல் ஏடச

367) கித்மதாடகனில் இைம்மற்றுள் மய்தற்கினின் ஆசிரினர் மனர் னாது? =
ல்ந்துயார்
368) கற்ிந்கதார் த்தும் கி ப் னகமப்டும் தல் து? = கித்மதாடக
369) கித்மதாடகனில் உள் ாைல்கின் ண்ணிக்டக னாது? = 150 ாைல்கள் + கைவுள்
யாழ்த்து உட்ை
370) கித்மதாடக தட மதாகுத்தயர் னார்? = ல்ந்துயார்
371) ண்மப் டுயது து? = ாடு அிந்து எறேகுதல்
372) மய்தற்கினில் உள் ாைல்கின் ண்ணிக்டக னாது? = 33 ாைல்கள்
373) தநிமில் மயியந்த னதல் கம்க தல் து? = ந்திக்கம்கம்
374) ந்திக்கம்க தில் ாைப்மற்றுள் ாட்டுடைத் தடயன் னார்? = ல்ய நன்ன்
னென்ாம் ந்தியர்நன்
375) கம்கத்தின் உறுப்னகள் மநாத்தம் த்தட? = 18 உறுப்னகள்
376) கம்கத்தின் உறுப்னகள் னாடய? = னனயகுப்ன, அம்நாட, கார், ஊசல், இபங்கல், நம்,
தடம, தயம், சித்து, ாண், டகக்கிட, தூது, யண்டு, கும், காம், நாதங்கி, கி, சம்ிபதம்
377) ந்திக்கம்க தின் காம் னாது? = கி.ி 9 ஆம் தற்ாண்டு
378) காயிரி யாைன் ன்று கூப்டுயர் னார்? = னென்ாம் ந்தியர்நன்
379) ‘நீ ன்காக்கும் ீள்யனல் சூழ் யித்துயக் ககாட்ைம்நா ன்’ – த் மதாைங்கும் ாைல்
இைம்மற்றுள் தல் து? = ாானிபத் திவ்யின ிபந்தம்
380) ‘நீ ன்காக்கும் ீள்யனல் சூழ் யித்துயக் ககாட்ைம்நா ன்’ – ன் யரிடன ாடினயர் னார்?
= குகசகப ஆழ்யார்
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381) குகசகபாழ்யார் இனற்ின கயறு தல் என்டக் கூறுக? = மனநாள் தினமநாமி
382) குகசகபாழ்யார் இனற்ின யைமநாமி தல் து? = னகுந்த நாட
383) குகசகபாழ்யார் ிந்த இைம் து? = தினயஞ்டசக்கம்
384) தினயபங்கத்தின் னென்ாயது நதிட (குகசகப யதிடனக்)
ீ
கட்டினயர் னார்? =
குகசகபாழ்யார்
385) மனநாள் தினமநாமினில் உள் ாசுபங்கின் ண்ணிக்டக னாது? = 105 ாசுபங்கள்
386) ாானிபத் திவ்யின ிபந்தத்தில் குகசகபாழ்யாரின் ாைல்கள் த்தடனாயது
ஆனிபநாக டயக்கப்ட்டுள்து? = னதானிபநாக
387) குகசகபாழ்யாரின் காம் து? = 9 ஆம் தற்ாண்டு காம்
388) ‘உனிரிபக்ககந கரின் யட்டின்
ீ
திவுககால்’ – ன்று கூினயர் னார்? = இபாநிங்க
அடிகார்
389) அப்ா ான் கயண்டுதல் ககட்டு அனள்னரிதல் கயண்டும் ஆனனிர்க்கு ல்ாம் ான்
அன்னமசனல் கயண்டும் – ன்று கூினயர் னார்? = யள்ார்
390) ாபதினாபால் னதுமிகண்ை னயர் ப் ாபாட்ைப்ட்ையர் னார்? = யள்ார்
391) யள்ார் திப்ித்த தல்கள் கூறுக? = சின்நன தீிடக, எமியிமாடுக்கம், மதாண்டை
நண்ை சதகம்
392) ந்த தற்ாண்டு காத்டத ‘தநிமின் நறுநர்ச்சி காம்’ - ன்று கூப்டுகிது? = 19
ஆம் தற்ாண்டு காம்
393) இபாநிங்கார் ிந்த ஊர் து? = நனதூர்
394) இபாநிங்கார் ிந்த ஆண்டு து? = 1823
395) இடனனள் மற் தினக்குமந்டத ன்று ாபாட்ைப்ட்ையர் னார்? = யள்ார்
396) இகதா ஏர் உத்தந நிதர் காகிார் ன்று யள்ாடபப் ார்த்து கூினயர் னார்? =
திகம்ப சாநினார் (தினமயாற்ினைர்)
397) கந்தக்ககாட்ைத்து இடயட ற்ி இபாநிங்கார் நனனகிப் ாடின தல் து? =
மதய்யநணிநாட
398) தினமயாற்ினைர் சியமனநாட ற்ி இபாநிங்கார் நனனகிப் ாடின தல் து? =
றேத்தினேம் மனநான் நாட
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399) னபட்சித்துயி ன் சிப்ன மனபால் அடமக்கப்ட்ையர் னார்? = இபாநிங்க அடிகார்
400) ‘கடனேடபத்த கற்டகன ிடமனக் மகாண்ைாடும் கண்னெடி யமக்கமநாம்
நண்னெடிப் காக’ – ன்று ாடினயர் னார்? = இபாநிங்க அடிகார்
401) எனடந யாழ்வு, எனடநனபசு, எனடநனேகம் – க் காண யினம்ினயர் னார்? =
இபாநிங்க அடிகார்
402) சங்கைம் யிடயிக்கும் சாதிடனனேம், நதத்டதனேம் தயிர்த்கதன் இடயமனல்ாம்
சிறுிள்ட யிடனாட்டு – ன்று கூினயர் னார்? = இபாநிங்க அடிகார்
403) சிப்ிணி நனத்துயர் ன்று கூப்ட்ையர் னார்? = யள்ார்
404) தாய்மநாமிகன இயாத ிட தனம் ன்றுக் கூினயர் னார்? = யள்ார்
405) சநபச சுத்த சன்நார்க்க சங்கம், சத்தினஞா சடடன ிறுயினயர் னார்? = யள்ார்
406) சநபச சுத்த சன்நார்க்க சங்கம், சத்தினஞா சடடன யள்ார் ிறுயின இைம் து? =
யைறர்
407) அகனாத்திதாசப் ண்டிதரின் இனற்மனர் னாது? = காத்தயபானன்
408) என டசாத் தநிமன் ன் இதடம மயினிட்ையர் னார்? = அகனாத்திதாசப் ண்டிதர்
409) ள் மசடினின் யிடதனிினந்து மய் கண்டுிடித்த தினாக தீாயி ன்று கூினயர்
னார்? = அகனாத்திதாசப் ண்டிதர்
410) மதான்டநத் தநிமாினாம் னத்தபது ஆதிகயதம் ன்னும் தட றேதினயர் னார்? =
அகனாத்திதாசப் ண்டிதர்
411) னத்தபது ஆதிகயதம் னும் தட த்தட காடதகள் மகாண்ை மனம் தாக
அகனாத்திதாசப் ண்டிதர் றேதிார்? = 28 காடதகள் மகாண்ை மனம் தாக
412) அகனாத்திதாசப் ண்டிதர் றேதின கயறு தல் சியற்டக் கூறுக? = இந்திபகதச
சரித்திபம், தினயாசக உடப
413) யபநானியர்
ீ
கா றேத்துச் சீர்தினத்தம் மசய்தயர் னார்? = அகனாத்திதாசப் ண்டிதர்
414) மதன்ிந்தினச் சனெகச் சீர்தினத்தத்தின் தந்டத – ன்று காற்ப்டுயர் னார்? =
அகனாத்திதாசப் ண்டிதர்
415) மசன்டனில் ந்து இைங்கில் ஆல்காட் ஞ்சநர் ள்ிகள் (தித் இயசப் ள்ிகள்)
ிறுயினயர் னார்? = அகனாத்திதாசப் ண்டிதர்
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416) ஞ்சநர் ள்ிகள் உனயாக துடண ின்யர் னார்? = ிபம்நஞா சட ஆல்காட் (1832 –
1907)
417) என டசாத் தநிமன் ன் இதழ் மயினிைப்ட்ை இைம் து? = இபானப்கட்டை
418) என டசாத் தநிமன் ன் இதழ் ந்த யிடனில் மயினிைப்ட்ைது? = காணா
யிடனில்
419) என டசாத் தநிமன் ன் இதழ் ந்த ஆண்டு மயினிைப்ட்ைது? = 1907
420) ‘உங்கறடைன தனநனம் கனநனகந உங்கடக் காக்கும்’

– க் கூினயர் னார்? =

அகனாத்திதாசப் ண்டிதர்
421) சீக்கிபம் மசல்றக கர்யமினில் – த் மதாைங்கும் ாைடப் ாடினயர் னார்? = சாட
இந்திடபனன்
422) சாட இந்திடபனன் ந்த ஆண்டு ாகயந்தர் ரிசு மற்ார்? = 1991
423) சாட இந்திடபனன் இனற்ின கயறு தல்கள் சியற்டக் கூறுக? = னத்தது நானுைம்,
னபட்சி னமக்கம், உடப யச்சு
ீ
424) உகத் தநிழ்ப் ண்ாட்டு இனக்கம் கதான்க் காபணநாயர் னார்? = சாட
இந்திடபனன்
425) யிடகன ஆையர்க்குனிர் – ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = குறுந்மதாடக
426) னந்ீர் யமக்கம் நகடூஉகயாடில்ட – ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? =
மதால்காப்ினம்
427) மயறுங்டக ன்து னெைத்தம் யிபல்கள் த்தும் னெதம் – ன்று கூினயர் னார்? =
தாபாாபதி
428) உைம்ட யர்த்கதன் உனிர்யர்த்கதக – ன் யரிடன ாடினயர் னார்? = தினனெர்
429) டகத்மதாமில் என்டக் கற்றுக்மகாள் – ன்று கூினயர் னார்? = ாநக்கல் கயிஞர்
430) னதன் னதாக நக்கறக்கா தல் ிடனங்கட அடநத்த ாடு து? = கிரீஸ்
431) என நிதன் ஆண்டுக்கு த்தட க்கம் டித்தால் உக ைப்னகட அிந்த
நிதாக கனதப்டுயான்  னேமஸ்ககா ிறுயம் கூறுகிது? = 2000 க்கம்
432) இந்தினாயில் உள் தல் ிடனங்கில் னதன்டநனாது து? = கல்கத்தா கதசின
தகம்
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433) இந்தின தகத்தந்டத - ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னார்? = சீர்காமி ஆர்.பங்காதன்
434) சீர்காமி ஆர்.பங்காதன் ந்த காபணத்திற்காக இந்தின தகத்தந்டத ன்று
அடமக்கப்டுகிார்? = தக னன்ாட்டிற்கா யிதிகட உனயாக்கி தந்ததால்
435) இந்தினாயில் னதன் னதாக ந்த நாித்தில் மாது தக சட்ைம் இனற்ப்ட்ைது? =
தநிழ்ாடு
436) இந்தினாயில் னதன் னதாக தநிழ்ாட்டில் ந்த ஆண்டு மாது தக சட்ைம்
இனற்ப்ட்ைது? = 1948
437) தகம் அடநந்துள் இைம் நற்றும் மதாைங்கப்ட்ை ஆண்டுகள் ற்ிக் கூறுக :
தகத்தின் மனர்

தகம் அடநந்துள்

மதாைங்கப்ட்ை

இைம்

ஆண்டு

அபசிர் கீ ழ்த்திடசச் சுயடி தகம்

மசன்ட

கன்ிநபா தகம்

மசன்ட

1869

மசன்டப் ல்கடக் கமக தகம்

மசன்ட

1907

அண்ணாநடப் ல்கடக் கமகம்

சிதம்பம்

1929

ைாக்ைர் உ.கய.சா தகம்

மசன்ட

1947

நடநட அடிகார் தகம்

மசன்ட

1958

காநபாசர் ல்கடக் கமக தகம்

நதுடப

1966

உகத் தநிமாபாய்ச்சி ிறுய

மசன்ட

1970

தஞ்டசத் தநிழ்ப் ல்கடக் கமக

தஞ்சாவூர்

1981

தகம்
தகம்

438) யகுப்ட தகத்திட்ைம் தற்கு உயடநனாக கூப்டுகிது? = னத்தகப் னங்மகாத்து
439) இக்கினத் துடனில் ிகமந்த என நாமனம் னபட்சி து? = காகிதக் கண்டுிடிப்ன
440) 2500, கிநண் டககில் றேதப்ட்டினந்த தல்கின் மதாகுப்ன கண்டுிடிக்கப்ட்ை
இைம் து? = ாிகாினாயில் உள் ிப்னர் (கி.ன. 2000 ஆண்டிற்கு னந்டதனது)
441) யின்மசன்ட் யான்ககாச் ன்யர் என

= நாற்றுத்திாி ஏயினர்

442) இந்தின அபசினின் சாணக்கினர் ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னார்? = னெதிஞர்
இபாஜககாாாச்சாரினார்
443) ‘தினக்குள் நன்டதக்கு உகுக்குப் மாது; நன்டதக்கு உரினது; னானக்கும் உரினதன்று’
– ன்றுக் கூினயர் னார்? = தின.யி.க
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444) ‘தினயள்றயர், தினக்குள் கதான்ாயிட்ைால் தநிமன் ஏர் இம் நற்றும் தநிழ்மநாமி
ன்னும் எனமநாமி இனப்தாக உகத்தார்க்குத் மதரிந்தினக்காது’ – ன்று கூினயர் னார்? =
கி.ஆ.ம.யிசுயாதம்
445) தன்டக் மகால் யந்தயடனேம் நன்ித்தயர் னார்? = மரினார்
446) யிா த்தட யடகப்டும்? = 6 யடகப்டும் – அடய :
யிா யடககள்

யடபனட
தான் என மானட

அி யிா

அினா யிா

டுத்துக்காட்டுகள்

ன்கிந்தினந்தும் அப்மானள்

தினக்குட இனற்ினயர்

ிர்க்கு மதரினேநா ன்று அினேம்

னார்?

தான் அினாத என மானட

ட்டுத்மதாடக தல்கறள்

அிந்து மகாள்யதற்காக ிரிைம்

னம் ற்ின டய?

மானட்டு யிப்டும் யிா

யிவுயது

தக்கு னநாக இனக்கின் என
மானள் குித்து, னத்திட

அங்கக கிைப்து ாம்கா?

ன யிா

காக்கிக் மகாள்யதற்காக

கனிகா?

மகால் யிா

தான் என மானட யாங்கும்

னப்ன உள்தா?

யியப்டும் யிா

மானட்டு கடைக்காரிைம் யிவும்
யிா

மகாடை யிா

தான் என மானட

மகாடுப்தற்காக, அப்மானள்

நாணயர்கக! உங்கறக்கு
சீனடை இல்டகனா?

இனத்தடப் ற்ி ிரிைம்
யிவுது
யல் யிா

என மதாமிட மசய்னேம் டி வும்
யிா

நப்ாைச் மசய்னேடப்
டித்தானா?

447) மயண்ா இக்கணம் ற்ிக் கூறுக :
1)

ஈற்டி னச்சீர், டன அடி ாற்சீர் மற்று யனம்

2)

இனற்சீர், இனற்சீர் மயண்ைட, மயண்சீர், மயண்சீர் மயண்ைட மற்று யனம். ி
தடகள் யபா

3)

மசப்காடச மற்று யனம்

4)

2 அடி னதல் 12 அடி யடப மற்று யனம்
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448) மயண்ா த்தட யடகப்டும்? = 6 யடக – அடய –
1. குள் மயண்ா

2. கரிடச மயண்ா

3. இன்ிடச மயண்ா

4. ஃமாடை மயண்ா

5. கரிடசச் சிந்தினல் மயண்ா

6. இன்ிடசச் சிந்தினல் மயண்ா

449) ஆசிரினப்ா த்தட யடகப்டும்? = 4 யடக – அடய –
1. கரிடச ஆசிரினப்ா

2. இடணக்குள் ஆசிரினப்ா

3. ிடநண்டி ஆசிரினப்ா

4. அடிநி நண்டி ஆசிரினப்ா

450) யிடை த்தட யடகப்டும் = 8 யடக – அடய
யிடை யடககள்
சுட்டு யிடை

யடபனட
‘இது’ ன்து காச் சுட்டிக்

டுத்துக்காட்டு
மசன்டக்கு யமி னாது?

கூறும் யிடை
திர் நறுத்துக் கூல்

இது மசய்யானா? னும்

நட யிடை

யிடை

யிாயிற்கு ‘மசய்கனன்’ ன்று

கர் யிடை

உைன் ட்டுக் கூல்

இது மசய்யானா? னும்

நறுத்துக் கூறுயது

யிாயிற்கு ‘மசய்கயன்’ ன்று
கூறுயது

யல் யிடை

யிக் கூல்

இது மசய்யானா? னும்

யிாயிற்கு, ‘ீகன மசய்’ ன்று
யி கூறுயது
இது மசய்யானா? னும்

யிா திர் யிாதல்

யிாயிற்கு,

யிடை

‘மசய்னாநினப்கா?’ க்
கூறுயது

உற்துடபத்தல் யிடை

தக்கு உற்தட

யிடைனாகக் கூறுயது

இது மசய்யானா? னும்

யிாயிற்கு, ‘உைம்ன மாந்தது’
க் கூறுயது

உறுயதுகூல் யிடை

தக்கு யபப்காயதட

இது மசய்யானா? னும்

யிடைனாகக் கூறுயது

யிாயிற்கு, டகயிக்கும்
க் கூறுயது

ஆடுயானா? ன்று யியின
காயது ாடுகயன் ன்று
இமநாமி யிடை

ஆடுயதற்கு இடநா
ாடுயடத யிடைனாகக்
கூறுயது
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451) மநாமி

த்தட

யடகப்டும்?

=

3

யடக

–

1.

திமநாமி;

2.

மதாைர்மநாமி;

3.

மாதுமநாமி
452) என

மசால்

தித்து

ின்கா,



றேத்துகள்

மதாைர்ந்து

ின்கா

மானள்

தனயது_____ப்டும்? = திமநாமி
453) தம், மநாமி, கியி ன் னாடய? = என மானள் தனம்  மசாற்கள்
454) இபண்டு

அல்து

அதற்குகநற்ட்ை

மசாற்கள்

மதாைர்ந்துயந்து

மானட

உணர்த்துயது____ப்டும்? = மதாைர்மநாமி
455) என

மசால்

தித்து

ின்று

என

மானடனேம்,

அச்மசால்க

ி

மசாற்கறைன்

மதாைர்ந்துின்று கயறு மானடனேம் தந்து, திமநாமிக்கும் மதாைர்மநாமிக்கும் மாதுயாய்
அடநயது____ப்டும்? = மாதுமநாமி
456) மதாமிடக் குிக்கும் மசால்____ப்டும்? = யிடமசால்
457) ஏர் ச்ச யிட மனடபக் மகண்டு னடிந்தால், அது____ப்டும்? = மபமனச்சம்
458) னற்றுப் மாத

யிடச்மசாற்கள்

(ச்சங்கள்)

கயமான

யிடனற்டக்மகாண்டு

னடிந்தால், அது____ப்டும்? = யிடமனச்சம்
459) யிடமனச்சம் த்தட யடகப்டும்? = 3 யடக – அடய - 1. இந்தகா
யிடமனச்சம்; 2. ிகழ்கா யிடமனச்சம்; 3. திர்கா யிடமனச்சம்
460) யிடனற்று த்தட யடகப்டும்? = 2 யடக – அடய – 1. மதரிிட யிடனற்று; 2.
குிப்ன யிடனற்று
461) மதாடகச்மசாற்கள் சியற்டக் கூறுக :
இனயிட

ல்யிட, தீயிட (அ) தன்யிட, ியிட

இனதிடண

உனர்திடண, அஃிடண (அ) அகத்திடண, னத்திடண

னத்தநிழ்

இனல், இடச, ாைகம்

னப்ால்

அம், மானள், இன்ம்

னெயிைம்

தன்டந, னன்ிட, ைர்க்டக

னெகயந்தர்

கசபன், கசாமன்,. ாண்டினன்

ாற்ிடச

கிமக்கு, கநற்கு, யைக்கு, மதற்கு

ாிம்

குிஞ்சி, னல்ட, நனதம், மய்தல்

ந்திடண

குிஞ்சி, னல்ட, நனதம், மய்தல், ாட

ம்ால்

ஆண்ால், மண்ால், ர்ால், என்ன்ால், யின்ால்

ம்னன்

மதாடுஉணர்வு, உண்ணல், உனிர்த்தல், காணல், ககட்ைல்

ம்மாி

மநய், யாய், னெக்கு, கண், மசயி
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462) எனமசால் ,

தன்மானடனேம்

குித்துத்

தக்கு

இநா

மானடனேம்

குித்து

யனயது_____ப்டும்? = இங்குித்தல் (.கா: கதிர்கயல் மயற்ிட தின்ான்)
463) இடணனா மம்மநாமிகள் சியற்டக் கூறுக :
1)

Charity begins at home - தக்கு நிஞ்சிகன தானம் தனநனம்

2)

Covet all lose all - கபாடச மனட்ைம்

3)

Diamonds cut diamonds - னள்ட னள்ால் டு

4)

East or west, home is the best - ி யடனாாறம் தி யடகன சிந்தது

5)

Enpty vessels make the greatest sound - குட குைம் கூத்தாடும்

6)

Money makes many things - ணம் த்தும் மசய்னேம்

7)

Eagles don't catch files - னி சித்தாறம் னல்டத் தின்ாது

8)

Old is gold - காம் மான் கான்து

9)

Prevention is better than cure - யனனன் காப்கத சிந்தது

10) Solw and steady wins the race - னனற்சி தினயிடனாக்கும்
464) அடசிடக்கும் ,
ிடக்கும்,

மசய்னேில்

யிடபவு,

சிம்,

இடசடன

நகிழ்ச்சி,

ிடவு

அச்சம்,

துன்ம்

மசய்யதற்கும் இபண்டு,

னதின

னென்று,

மானள்

ான்குனட

அடுக்கி யனயது____ப்டும்? = அடுக்குத்மதாைர்
465) இபட்டித்து ின்று மானள் உணர்த்தும் மசாற்கள் இபட்டித்கத யனம்; ிரித்தால் மானள்
தபாது; இதட_____ன்ர்? = இபட்டைக்கியி
466) அடுக்குத்மதாைனக்கா சி .கா – கடக் கூறுக :
1) அன்க அன்க – அடசிட

2) கா கா – யிடபவு

3) ி ி – சிம்

4) யனக யனக – நகிழ்ச்சி

5) தீ தீ தீ – அச்சம்

6) மாந்கதன் மாந்கதன் - துன்ம்

7) ககாடி ககாடி ககாடி ககாடிகன - இடச ிட
467) அடுக்குத்மதாைர் நற்றும் இபட்டைக்கியி உள் கயறுாடுகள் து?
அடுக்குத்மதாைர்

இபட்டைக்கியி

மசாற்கள் தித்திகன ிற்கும்

மசாற்கள் என்றுட்டு ிற்கும்

ிரித்தால் மானள் தனம்

ிரித்தால் மானள் தபாது

இபண்டு,

னென்று,

ான்கு

னட

அடுக்கி

இபட்டித்கத யனம்

யனம்
யிடபவு,

அச்சம்,

மயகுி,

குிப்ன, ண்ன ற்ி யனம்

நகிழ்ச்சி , இடச ,

-
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468) அனஞ்மசாற்மானள் தனக :
மநய் - உைல்
யிதியிதிர்த்து - உைல் சிிர்த்து
யிடப - நணம்
மகிம - தப
ததும்ி - மனகி
கமல் - ஆண்கள் காில் அணினேம் அணிகன்
சனசன - மயல்க மயல்க
யிறேப்ம் - சிப்ன
ஏம்ப்டும் - காத்தல் கயண்டும்
ரிந்து - யினம்ி
கதரினும் - ஆபாய்ந்து ார்த்தாறம்
குடிடந - உனர்குடி
இறேக்கம் - எறேக்கம் இல்ாதயர்
அறேக்காறு - மாாடந
ஆகம் - மசல்யம்
தம் - குற்ம்
ய்துயர் - அடையர்
இடும்ட - துன்ம்
யித்து - யிடத
எல்ாகய - இனாகய
ஏட்ை - மானந்த
எறேகல் - ைத்தல்
கூடக - ககாட்ைான்
இகல் - டக
தின - மசல்யம்
தீபாடந - ீங்காடந
மானதகர் - ஆட்டுக்கைா
கசனயர் - டகயர்
சுநக்க - க
கிமக்காந்தட - தடகீ ழ் (நாற்ம்)
ய்தற்கு - கிடைத்தற்கு
கூம்னம் - யாய்ப்ற்
யணங்கி - ணிந்து
நாண்ைார் - நாண்னடைன சான்கார்
தணங்கின தல் - தண்ணிவு தல்கள்
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காக்கி - ஆபாய்ந்து
மகாற்டக - ாண்டின ாட்டின் துடனகம்
மதன்ம் மானப்ன - மதன் குதினில் உள் மாதிடகநட
சுந்துணி - சின துண்ைம்
தைக்டக - ீண்ை டககள்
தானகன் - அபக்கன்
கர் உபம் கிமித்த மண் - அகன் நாப்ரிடப் ிந்த துர்க்டக
மசற்ம் - கறுவு
மசனிர்த்தள் - சினற்யள்
மாற்மாமில் சிம்ன - கயடப்ாடுநிக்க மாற்சிம்ன
கடைநணி - அபண்நட யானில்நணி
ஆமி - கதர்ச்சக்கபம்
சா - மினில்ா
மகாற்ம் - அபச ீதி
ற்ிபம் - அமி
யாய்னதல் - (யானின் னதாகின) உதடு
ைபா - மசல்ாத
மதிவுறுத்தம் - யிக்கநாகக் காட்டும்
சுயடி - தல்
ிடந - யறுடந
உகினின் அைங்கறக்கும் - யாழ்யினல் னறேடநக்கும்
ாணிைவும் - மயட்கப்ைவும்தகத்தகான - எிநிகுந்த
சாய்க்காடந - அமிக்காடந
தற்கமகங்கள் - தகங்கள்
கடந்கதாம் - ீக்கிகாம்
தாிப்காம் - ிடிறுத்துகயாம்
ஆனகாட - அந்தகபத்தில்
அம்ி - ைகு
ானகன் - தடயன்
ாநம் - மனர்
துட - கதாணித்துட
மதான்டந - மதான்றுமதாட்டு
கல் - நட
திபள் - திபட்சி
கானேம் யில்ின் - டகயர்கட அமிக்கும் யில்ாற்ல் மற்யன்
துடி - ட
அல் - இனள்
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சினங்கிகபம் - கங்டகக்கடபகனாப கபம்
திடப - அட
நனங்கு - க்கம்
உகாபத்தன் - னன்கனதாது உதவுயன்
கூயா னன்ர் - அடமக்கும் னன்ர்
குறுகி - மனங்கி
இடஞ்சி - யணங்கி
கசயிக்க - யணங்க
ாயாய் - ைகு
மடினயன் - உனர்ந்தயாகின இபாநன்
குறுகின் - யந்துள்ான்
ாயாய் - ைகு
இட - தடயன்
ண்ணயன் - ற்குணங்கள்  உடைன இக்குயன்
ரிவு - இபக்கம்
குிஞ்சி - தடனடி
கநி - உைல்
அனத்தினன் - அன்ன உடைனயன்
நாதயர் - னியர்
னறுயல் - ன்டக
யிம்ல் - கூறுதல்
சீர்த்த - சிந்த
யித்திபம் - தூய்டநனாது
இிதின் - இிடநனாது
உண்ைமம் - உண்கைாம் ன்தற்குச் சநநாது
தமீ இன - கந்த
கார்குாம் - கநகக்கூட்ைம்
ார்குாம் - உகம் னறேதும்
இன்ல் - துன்ம்
ஈர்கிா - டுக்க இனாத
தீர்கிகன் - ீங்கநாட்கைன்
அடிடநமசய்குமயன் - ணிமசய்கயன்
கடிது - யிடபயாக
னடுகி - மசறத்தின்
னரிதிடப - நைங்கியிறேம் அட
இைர் - துன்ம்
அநன் - குற்நற்யன்
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ததல் - மற்ி
இயல் - தம்ி
உன்கல் - ிடக்காகத
கடிது - யிடபயாக
னடுகின் - மசறத்தின்
னரிதிடப - நைங்கியிறேம் அட
னம் - கண்கள்
இந்து - ிவு
ததல் - மற்ி
குரிசில் - தடயன்
இனத்தி - இனப்ானாக
அரி - மற்கதிர்
மசறு - யனல்
னாணர் - னதுயனயாய்
யட்டி - டகனாடப் மட்டி
மடின மநாமிதல் - அபசிைம் சிப்னப் மறுதல்
துகிர் - யம்
நன்ின - ிடமற்
கசன - மதாடவு
மதாடை - நாட
கம் - அணி

469) ிரித்மதறேதுக:
யமிமனாறேகி = யமி + எறேகி
ள்று - ள் + அறு
னள்றறு - னள் + உறு
அனம்மல் - அனடந + மல்
மனம்மனர் - மனடந + மனர்
அவ்வூர் - அ + ஊர்
மனங்குடி - மனடந + குடி
மண்ணங்கு - மண் + அணங்கு
ற்ிம் - ன்டந + திம்
காற்சிம்ன - கால் + சிம்ன
மசங்ககால் - மசம்டந + ககால்
மயினேகில் - மயி + உகில்

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in

36 of 39.

மசந்தநிழ் - மசம்டந + தநிழ்
ஊபினேம் - ஊர் + அினேம்
வ்யிைம் -  + இைம்
அங்கண் - அம் + கண்
ற் -  + 
னன்கண் - னன்டந + கண்
மநன்கண் - மநன்டந + கண்
அனயிட - அனடந + யிட
ன்கம் - ன்டந + கம்

470) இக்கணகுிப்ன தனக :
யிகைன் - தன்டந எனடந யிடனற்று
எறேக்கம் - மதாமிற்மனர்
காக்க - யினங்ககாள் யிடனற்று
ரிந்து, மதரிந்து - யிடமனச்சம்
இமிந்த ிப்ன - மனமபச்சம்
மகால் - அல் ஈற்றுத் மதாமிற்மனர்
உடைனான் - யிடனாடணனேம் மனர்
உபகயார் - யிடனாடணனேம் மனர்
ய்தாப் மி - ஈறு ககட்ை திர்நடப் மனமபச்சம்
ல்மாறேக்கம் - ண்னத்மதாடக
மசால் - மதாமிற்மனர்
அனயிட - ண்னத்மதாடக
அிந்து - யிடமனச்சம்
தல்காக்கி - இபண்ைாம் கயற்றுடநத்மதாடக
ினில்ா நன்ன் - ஈறுமகட்ை திர்நடப் மனமபச்சந
நைக்மகாடி - அன்மநாமித்மதாடக
ைபாப் ஞ்சய, அைங்காப் சுந்துணி, கதபா நன்ா, சாச் சிப்ின் - ஈறுமகட்ை திர்நடப் மனமபச்சம்
அவ்வூர் - கசய்டநச்சுட்டு
யாழ்தல் - மதாமிற்மனர்
ன்கால், ன்மனர், ின்கர், ன்தி - ஆாம் கயற்றுடநத்மதாடககள்
தாழ்ந்த, தர்ந்த - மனமபச்சங்கள்
யனக, தனக, மகடுக - யினங்ககாள் யிடணனற்று
னதிது திது, மசால்ிச் மசால்ி - அடுக்குத்மதாைர்கள்
மசந்தநிழ் - ண்னத்மதாடக
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சச - இபட்டைக்கியி
கார்க்குகன் -இபண்ைாம் கயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்மதாக்கமதாடக
கல்திபள்கதாள் - உயடநத்மதாடக
ீர்னகில் - இபண்ைாம் கயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்மதாக்கமதாடக
திடபக்கங்டக - இபண்ைாம் கயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்மதாக்கமதாடக
இனந்தயள்ல் - மனமபச்சம்
யந்துய்திான் - யிடமனச்சம்
கூயா - கூறுமகட்ை திர்நடப் மனமபச்சம்
குறுகி, கசயிக்க - யிடமனச்சங்கள்
கதயா - யிி
கமல் - தாினாகுமனர்
யந்தமன் - தன்டந எனடந யிடனற்று
அடமத்தி(அடமப்ாய்) - னன்ிட எனடந யிடனற்று
யனக - யினங்ககாள் யிடனற்று
ணிந்து, யடந்து, னடதத்து - யிடமனச்சங்கள்
இனத்தி - னன்ிட எனடந யிடனற்று
கதனும் நீ னும் - ண்டம்டந
நாதயர் - உரிச்மசாற்மாைர்
அடநந்த காதல் - மனமபச்சம்
சீர்த்த - என்ன்ால் யிடனற்று
தமீ இன (தறேயின) - மசால்ிடச அமடை
கார்குாம்(காபது குாம்) - ஆாம் கயற்றுடநத்மதாடக
உணர்த்துயான் - யிடனாடணனேம் மனர்
ார்த்தகண்டண - மனமபச்சம்
தீர்கிகன் - மசய்குமயன் - தன்டந எனடந யிடனற்றுகள்.
ிகடிது - உரிச்மசாற்மாைர்
மடுாயாய், மடுீர் - ண்னத்மதாடககள்
ன்னுனிர் - ஆாம் கயற்றுடநத்மதாடக
ின்ககள் - ான்காம் கயற்றுடநத்மதாடக
தாநடப னம் - உயடநத்மதாடக
தீபாக் காதன் - ஈறுமகட்ை திர்நடப்மனமபச்சம்
நர்ந்த கண்ணன் - மனமபச்சம்
இின ண் - குிப்னப் மனமபச்சம்
மசன் யட்டி - மனமபச்சம்
மசய்யிட - யிடத்மதாடக
னன்கண், மநய்கண் - ண்னத்மதாடகள்
ஊப (ஊபக) - யிித்மதாைர்.
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மான்னும் துகினம் னத்தும் யனம் நணினேம் - ண்டம்டநகள்
நாநட - உரிச்மசாற்மாைர்
அனயிட, ன்கம் - ண்னத்மதாடககள்
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