
6 யது தநழழ் யிள – யிடை அடநப்ன :- 

 1) இபளநழங்க அடிகளரின் சழப்ன பனர் னளது?  =  தழனயனட்ிபகளச யள்ளர், னபட்சழ துயி 

 2) இபளநழங்க அடிகளர் ிந்த ஊர் து? = கைலூர் நளயட்ைம் - நனதூர் ஊர் 

 3) இயனடைன தல்கள் னளது? = ஜயீகளனண்ன எழுக்கம், நனுனட கண்ை யளசகம்,  
  யடிவுடைநளணிக்க நளட, ழுத்தழனேம் பனநளன் நளட 

 4) கந்தக்ககளட்ைத்து இடயன் நீது இயர் ளடின ளைல்கள் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழன்?  
      = யடிவுடைநளணிக்க நளட 

 5) இயர் தழனபயளற்ழனைர் சழயபனநளன் நீது களற்ழ ளடின தல் து?  
      = ழுத்தழனேம் பனநளன் நளட 

 6) இபளநழங்க அடிகளர் தழப்ித்த தல்கள் னளது?  
      = பதளண்ைநண்ைசதகம், எழுயிபளடுக்கம், சழன்நனதீிடக 

 7) னளனடைன ளைல்கள் இடயன் அனள் பற் ளைல்கள்  கூப்டுகழது?  
      = இபளநழங்க அடிகளர் 

 8) ாடி திர கண்டபதாதல்னாம் ாடி ணம் தகாண்டர் = இானிங்க அடிகபார் 

 9) கடவுரப "கண்ில் கனந்ான் கபேத்ில் கனந்ான்", ன்றும் "உிரில் கனந்ான் கபேர கனந்து"  
   ன்றும் தாடிர் = இானிங்க அடிகபார். 

 10) இபளநழங்க அடிகளர் ளைல்கள் ந்த பனரில் பதளகுக்கப்ட்டுள்? = தழனயனட்ள 

 11) இபளநழங்க அடிகளர் ஆசழரினர் பனர் னளது = களஞ்சழ நகளயித்யளன் சளதழ னதழனளர் 

 12) னளர் கயண்டுககளள் இணங்க நனுனடகண்ை யளசகம் ன் தட இயர் ழுதழளர்?  
           = களஞ்சழ நகளயித்யளன் சளதழ னதழனளர் 

 13) நனுனடகண்ை யளசகம் ன் தல் னளனடைன யபளற்ட கூறுகழது?  
          = நனுீதழ கசளமன் யபளறு 

 14) இபளநழங்க அடிகளர் ந்த ஆண்டு நதங்கின் ல்ழணக்கம் களண சநபச சன்நளர்க்க  
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   சங்கத்டத ற்டுத்தழளர்? = 1865 - 42 யது யனதழல் 

 15) இபளநழங்க அடிகளர் ந்த ஆண்டு சழப்ிணி களக்க தனநச்சளடடன ழறுயிளர்?  
       = 1867 - 44 யது யனதழல் 

 16) இபளநழங்க அடிகளர் ந்த ஆண்டு அழவுபழ யிங்க சத்தழனளசடடன ழறுயிளர்?  
      = 1872 - 49 யது யனதழல் 

 17) இபளநழங்க அடிகளரின் தளபகநந்தழபம் து? = அனட்பனம்கசளதழ திப்பனங்கனடண 

 18) இபளநழங்க அடிகளரின் ககளட்ளடு து? = ஆன்நகன எனடநப்ளடு 

 19) இபளநழங்க அடிகளரின் பகளள்டக னளது?  
      = ஜயீகளனண்னம் அதுகய கரின் யடீ்டின் தழவுககளல் 

 20) இபளநழங்க அடிகளடப 'னதுபழ கண்ை னயர்' ன்று ளபளட்டினயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

 21) தழனயனட்ளடய நனட்ள ன்று கூழனயர் னளர்? = ஆறுனக ளயர் 

 22) தழனயனட்ள தல் அடநப்ன னளது? = 6 தழனனடகள் + 5818 ளைல்கள் 

 23) இபளநழங்க அடிகளர் ிப்ன - இப்ன ஆண்டு? = 1823 - 1874 

 24) ளடினளர் ளைல்கள் னளனடைன ளைல்கின் பதளகுப்ளகும்? = சநண னியர்கள் 

 25) ளடினளரின் கயறு பனர்கள் னளது?  
        = சளந கயதம், கயளண் கயதம் நற்றும் ளடி ளனூறு 

 26) ளடினளனக்கு கைவுள் யளழ்த்து ளடினயர் னளர்? = துநளர் 

 27) ளடினளர் தல் அடநப்ன?  
       = அத்துப்ளல் - 13; பளனட்ளல் - 24; களநத்துப்ளல் - 3; பநளத்தம் = 40 

 28) 'ளய்க்களல் சழறுயிபல் களல் ன்கின பளனினும்' - ன் யரி இைம்பற்றுள் தல் து?  
       = ளடினளர் 
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29) தழனக்குள் சழப்ன பனர் = அடைபனடுத்த கனயினளகு பனர் 

 30) தழனக்குள் தல் அடநப்ன  
    = அம் - 4 இனல் + 38 அதழகளபம்; பளனள் - 3 இனல் + 70 அதழகளபம்;  
      இன்ம் - 2 இனல் + 25 அதழகளபம்; பநளத்தம் = 9 இனல் + 133 அதழகளபம் + 1330 குள்கள் 

 31) தழனக்குலக்கு சழந்த உடப ழுதழனயர் னளர்? = ரிகநமகர் உடப 

 32) 'ப்ளயனம் இடனகய யள்லயளர் னப்ளல் பநளமழந்தபநளமழ ' - ன்று கூழனயர் னளர்?  
     = கல்ளைர் 

 33) 'ஏதற்கு ினதளய், உணர்யதற்கு அரினதளகழ, கயதப்பளனளய் நழக யிங்கழ' –  
   ன்று கூழனயர் னளர்? = பசங்கண்ணளர்  

 34) இந்தட னற்ழலும் ஏதழனின் கயறு தல் னிற்சழ கயண்ைள,  
   நன்ணுதநழழ்ப் னயபளய் யறீ்ழனக்களம்' - ன்று கூழனயர் = த்தத்தளர் 

 35) தழனக்குள் த்தட பநளமழகில் பநளமழ பனர்க்கப்ட்டுள்து? = 107 பநளமழகில் 

 36) பநளமழபனர்த்தயர்கள் :- 1) இத்தீன் - யபீநளனியர்; 2) பஜர்நன் - ைளக்ைர் கழபளல்;  
   3) ஆங்கழம் - ஜழ.னை.களப்; 4) ிபபஞ்சு - ரினல்; 5) சழங்கம் - நழசகளநழ அம்டநனளர்;  
   6) நடனளம் - தழயளன் கதூர் ககளயிந்தப்ிள்ட 

 37) தழனயள்லயர் ஆண்டை கூழனயர் னளர்? = நடநடனடிகள் 

 38) 'யள்லயட பற்தளல் னகழ் டயனககந' - ன்று கூழனயர்? = ளபதழதளசன் 

 39) ஞளப்ிபகளசம் னதன் னதழல் தழனக்குட தழப்ித்த ஆண்டு? = 1812 

 40) ஞளப்ிபகளசம் தழனக்குட தழப்ித்து பயினிட்ை இைம்? = தஞ்டச 

 41) 'அடுத்த ியினில் தமழமளகப் ிந்து தநழழ்பநளமழனில் தழனக்குடக் கற்க கயண்டும் ' –  
    ன்று கூழனயர் = களந்தழ 

 42) ஏடச்சுயடிகள் ளதுகளக்கப்டும் இைங்கள் து? = 1) கவழ்த்தழடச தகம் (பசன்ட),  
   2) அபசு ஆயணக் களப்கம் (பசன்ட), 3) உகத்தநழழ் ஆபளய்ச்சழ ழறுயம் (பசன்ட),  
   4) சபஸ்யதழ நகளல் (தஞ்சளவூர்)  
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 43) உ.கய.சள யின் இனற்பனர் னளது? = கயங்கைபத்தழம் 

 44) உ.கய.சள யின் ஆசழரினர் பனர்? = நீளட்சழ சுந்தபம் ிள்ட 

 45) கயங்கைபத்தழம் ன் பனடப சளநழளதன் ன்று நளற்ழனயர் னளர்?  
    =  நீளட்சழ சுந்தபம் ிள்ட 

 46) உ.கய.சள டய ளபளட்டின பயிளட்டு அழஞர்கள் னளர்? = ஜழ.னை.களப், சூழனல் யின்கசளன் 

 47)  உ.கய.சள யிற்கு டுயண் அபசு அஞ்சல் தட பயினிட்ை ஆண்டு? = 2006 

 48) உ.கய.சள தழப்ித்த தல்கள் த்தட? = 87 தல்கள் (அதழல் சழ :- பயண்ள தல்கள் - 13;  
   உள - 9; அந்தளதழ - 3; இதபிபந்தங்கள் - 4; ககளடய - 6; னபளணங்கள் - 12) 

 49) 99 நர்கள் பகளண்ை தல் து? = குழஞ்சழப்ளட்டு 

 50) உ.கய.சள அயர்கள் ஏடச்சுயடிகட கண்பைடுத்த இைம் து? = பகளடுனடி –  
   ஈகபளடு நளயட்ைம் 

 51) உ..ப.சா தல்ிரனம் 1942 இல் ங்கு தாடங்கப்தட்ட்து? = தசன்ரண ததசன்ட் கர் 

 52) உ.ப.சா ிரணவு இல்னம் உள்ப ாட்டம் து? = ிபோபைர் ாட்டம் –  
   (உத்ணாபும் ஊர்) 

 53) கடைசழயடப ம்ிக்டக ன் சழறுகடத இைம் பற் தல் து? = பைன்ழட்டில் ிங்கர்ஸ் 

 54) பைன்ழட்டில் ிங்கர்ஸ் ன் தட ழுதழனயர் னளர்? = அபயிந்த் குப்தள 

 55) களகழத்தழல் உனயம் பசய்னேம் னடடன ஜப்ளினர் வ்யளறு அடமத்தர்? = ஏரிகளநழ 

 56) சைககளவுக்கு னற்று களய் யந்த யனது து? = 11 யது யனது - 1955 ஆண்டு 

 57) ஜப்ளினர் யணங்கும் டய இம் து? = பகளக்கு 
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58) சைககள பசய்த பகளக்குகின் ண்ணிக்டக னளது? = 644 

 59) சைககள கதளமழகள் பசய்த பகளக்குகின் ண்ணிக்டக னளது? = 356 

 60) சைககளயின் கதளமழ பனர் ன்? = சழசுககள 

 61) சைககள இந்த ஆண்டு து? = 1955 அக்கைளர் 25 

 62) சைககளயின் ழடயளனத்தழல் ழுதப்ட்ை யளசகம் -  உகத்தழல் அடநதழ கயண்டும்!  
   இது ங்கள் கதல்! இது ங்கள் கயண்டுதல்! 

 63) சைககள யளழ்ந்த கபம் து? = லழகபளரழநள 

 64) டயகள் த்தட யடககளக ிரிக்கப்டுகழது? = 5 யடக -  
   ( 1.கதன், 2.மம், 3.னச்சழ, 4.கயட்டைனளடி, 5.இந்த உைல்) 

 65) ழம் + அதழக உப்ன தன்டநனேள் ீர் + கடும் பயப்ம் - ஆகழனயற்ட தழர் பகளள்லம்  
   தன்டந பகளண்ை டய னளது? = னளடப 

 66) சநபயி நபங்கில் யளழும் டயகள் சழ = நஞ்சள் சழட்டு, பசங்களகம், ங்களடை 

 67) ீர்ழடகில் யளனம் டயகள் = பகளக்கு, தளடமக்ககளமழ, யக்களழ, ளடப,  
   ஊசழயளல் யளத்து 

 68) நடகில் யளழும் டயகள் = இனயளச்சழ, நழன்சழட்டு, னநன் ஆந்டத,  
   பசந்தட னங்குனயி 

 69) னயழட நளற்த்தழற்களக டயகள் இைம் பனர்யது? = யடசகளதல் 

 70) ம் ளட்டில் உள் டயகின் யடக னளது? = 2400 

 71) தநழழ் ளட்டில் உள் டயகள் சபணளனங்கள் த்தட? = 13 

 72) உகழல் ளம்னகின் ண்ணிக்டக னளது? = 2750 
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73) இந்தழனளயில் உள் ளம்னகின் ண்ணிக்டக னளது? = 244 

 74) த்தட யடகனள ளம்னகலக்கு நட்டும் ச்சுத்தன்டந உண்டு?  
    = 52 யடகனள ளம்னகலக்கு 

 75) உகழல் ீநள ளம்ன து? = இபளஜளகம் 

 76) இந்தழன இபளஜளகம் த்தட அடி பகளண்ைது? = 15 அடி 

 77) ல்ப்ளம்ின் ச்சு தற்கு னன்டுகழது? = ககளப்பசழன் னும் யழீக்கழ நனந்தளக 

 78) இந்தழன அபசு யயிங்கு ளதுகளப்ன சட்ைத்டத இனற்ழன ஆண்டு னளது? = 1972 

 79) ளம்ின் யிர யடககட கூறுக = 4 யடக - களி, களளத்தழரி, ீழ, ீழகண்டி 

 80) கூடுகட்டி யளழும் எகப யடக ளம்ன இம் து? = இபளஜளகம் 

 81) ாபில் ழுால் திநர் தாடுர பகட்டு தாடுது = ாட்டுப்புநப் தாடல் 

 82) ழுப்தடா ாய்ிாக தவுகிந கரகள் = ாய்தாி இனக்கிம் 

 83) ளட்டுப்ன ளைல்கின் யடககள் னளது? = 7 யடக [ 1) தளளட்டு, 2) யிடனளட்டு,  
   3) சைங்கு, 4) பகளண்ைளட்ைப் ளைல், 5) எப்ளரி, 6) யமழளட்டு, 7) பதளமழற் ளைல்கள்] 

 84) 'ஏதழன் னகல்சளல் உணர்வு' - ன் யரி இைம் பற்றுள் தல் னளது? = ளண்நணிக்கடிடக 

 85) ளண்நணிக்கடிடகனின் ஆசழரினர் னளர்? = யிிம்ிளகளர் 

 86) துண்டு ன் சழப்ன பனடப பற் தல் து? = ளண்நணிக்கடிடக  
 (கடிடக - துண்டு ன் பளனலம் உண்டு) 

 87) யபீச்சழறுயன் ன் சழறுகடத இைம் பற்றுள் தல் னளது?  
    = அழடய யர்க்கும் அற்னத கடதகள் 

 88) அழடய யர்க்கும் அற்னத கடதகள் ன் தட ழுதழனயர்? = ஜளகழ நணளன் 
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 89) யிகயகளந்தர் ிந்த ஊர் து? = கல்கத்தள 

 90) யிகயகளந்தரின் இனற்பனர் னளது? = கபந்தழபதத் 

 91) யிகயகளந்தரின் பசல்ப்பனர் னளது? = கீ 

 92) யிகயகளந்தர் குதழடபடன அைக்கழன யனது னளது? = 14 யனது 

 93) இடஞர் தழம் பகளண்ைளைப்டும் ளள் து? = ஜயரி 12 (யிகயகளந்தர் ிந்த தழம் - 12-01-1863) 

 94) யிகயகளந்தரின் குன னளர்? = இபளநகழனஷ்ண பநலம்சர் 

 95) யிகயகளந்தர் ந்த யனதழல் சழக்களக்ககள சர்யநத நகளசடனில் இந்தழனள சளர்ளக  
   கந்து பகளண்டு சழப்னடபனளற்ழளர்? = 30 யது யனது - (1893 பசப்ைம்ர் 11) 

 96) இபளநகழனஷ்ண நைத்டத யிகயகளந்தர் கலூர் கழபளநத்தழல் பதளைங்கழன ஆண்டு?  
     = 1898 டிசம்ர் 9  

 97) கலூர் கழபளநம் உள் நளயட்ைம் து? = கல்கத்தள 

 98) ளடினளனக்கு இடணனள தல்  ந்த தல் அடமக்கப்டுகழது? = மபநளமழ ளனூறு 

 99) கன தன் நகலக்கு கடிதம் ழுதழன ஆண்டுகள் னளது? = 1922 - 1964 (42 ஆண்டுகள்) 

 100) யிஸ்யளபதழ ல்கடக்கமகம் அடநந்துள் இைம் து?  
    = கநற்குயங்களம் – சளந்தழழககதன் 

 101) னளனடைன னத்தகங்கள் சுடயனளடய நற்றும் சழந்தழக்க தூண்டுடய ன்று  
    கன கூறுகழளர்? = ிளட்கைள (கழகபக்க ளடு) 

 102) பற்சி ிபேிரண ஆக்கும் ணக் கூநிர் = ிபேள்றர். 

 103) சாி இண்தடாி பநில்ரன ன்நர் =  ஒபரார். 

 104) அன்நாடப் பதச்சில் தன்தடும் உிர்தய் ழுத்துகள் = கி, சி, தி, டி, ி, ி 
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 105) ந்த ளைகத்டத யளசழத்தளனள ன்று கன இந்தழபளகளந்தழடன ககட்ைளர்?  
    = சளகுந்தம் - களிதளஸ் (யைபநளமழ ளைக ஆசழரினர்) 

 106) னளனடைன ஆங்கழம் அழவுப்னர்யநளது ன்று கன கூறுகழளர்?  
    = பட்பண்ட் பஸ்றல் 

 107) கனயிற்கு ிடித்த கயிஞர் னளர்? = பட்பண்ட் பஸ்றல் 

 108) அல்கநளபள சழட உள் நளழம் து? = உத்பளஞ்சல் 

 109) ந்த ஆண்டு கன ழுதழன கடிதத்தழன் என குதழ நக்கு ளைநளக பகளடுக்கப்ட்டுள்து?  
     = 1935 ிப்பயரி 22 

 110) ளைப்குதழனில் உள் கடிதம் ந்த நளயட்ைச் சழடனில் இனக்கும் களது ழுதப்ட்ைது?  
     = அல்கநளப சழட 

 111) ஆனிபம் னகம் பகளண்ட்து யளழ்க்டக; அடத னரிந்து பகளள்வும் சரினளக யளமவும்  
    அயசழனநளது து ன்று கன கூறுகழளர்? = னத்தக யளசழப்ன 

 112) கனயின் கடிதங்கள் தற்களது ங்கு உள்து?  
     = இங்கழளந்தழல் உள் ககம்ிரிட்ஜ் ல்கடக்கமகம் 

 113) வ்யவு துன்நள கபத்தழலும், னத்தகம் டிக்கும் மக்கத்டதக் டகயிைக் கூைளது  
    ன்று கடிதத்தழன் னெம் யளழ்க்டகப் ண்ட பதரியித்தயர் = கன 

 114) உகழன் நழகச் சழந்த தல்கில் என்று து ன்று கன கூழளர்?  
      = களனம் அடநதழனேம் - ைளல்ஸ்ைளய் (பஷ்ன அழஞர்) 

 115) பரினளர் தன் இன கண்களக டத கூறுகழளர்? = நரினளடதனேம், சுனநரினளடதனேம் 

 116) ைக்கழ ந்த என பசனலுக்கும் நிதின் தடயிதழதளன் களபணம் ன்று  
    பசளல்ழக்பகளண்கை இனந்தயர் னளர்? = இபளநளதன் 

 117) 'அழவு ன்து யர்ந்து பகளண்கை இனக்கும்; கய னதழனயற்ட ற்க கயண்டும்' –  
    ன்று கூழனயர் னளர்? = பரினளர் 

 118) பரினளர் தன் யளழ்ளில் உடபனளற்ழன கபங்கள் னளது? = 8600 ளள் + 13,12000 கழ.நீ +  
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    10,700 கூட்ைம் + 21,400 நணி கபம் 

 119) Refusal Skill - நறுத்தல் தழன் - னளரிைநழனந்து கற்ிக்கப்டுகழது? = பரினளர் 

 120) இபளநசளநழக்கு பரினளர் ன் ட்ைம் ந்த ஆண்டு யமங்கப்ட்ைது?  
     = 1938 - யமங்கழனயர் - ஸ்.தனநம்நளள் 

 121) பரினளடப பதன்ளட்டின் சளக்படீஸ் ன்று அடமத்தயர்கள் னளர்?  
     = னேபஸ்ககள ழறுயம் 

 122) பரினளனக்கு னேபஸ்ககள யினது யமங்கப்ட்ை ஆண்டு து? = 1970 

 123) பரினளனக்கு டுயண் அபசு அஞ்சல் தட பயினிட்ை ஆண்டு து? = 1978  

 124) னளனூற்ழன் ளயடக னளது? = ஆசழரினப்ள + யஞ்சழ சவர் பயி யனம் 

 125) னளதும் ஊகப னளயனம் ககிர் நற்றும் பரிகனளடப யினத்தலும் இகந , சழழகனளடப  
    இகழ்தல் அதினும் இகந - ன் னளனூற்று யரி த்தடனளயது யரி  
      = 192 யது யரி 

 126) உண்டிபகளடுத்கதளர் உனிர் பகளடுத்கதளகப - ன் னளனூற்று ளைல் பற்றுள் யரி து? 
      = 182 யது யரி 

 127) தளபளளபதழனின் கயறு தல்கள் னளது? = இது ங்கள் கழமக்கு, யிபல்தி பயிச்சங்கள்,  
    னநழடன தழக்கும் பளன்சளயி,இன்பளன சழகபம் 

 128) கதயர் ிந்த ஆண்டு து? = 1908 அக்கைளர் 30 

 129) கதயர் ஆசழரினர் பனர் னளது? = குடயளசழத்தளன் ிள்ட 

 130) கதயர் பதளைக்க ள்ி டித்த இைம் னளது? = கனதழ 

 131) 'சளதழனேம், ழனம் ளர்த்து நிதட நிதன் தளழ்வுடுத்துயது பனங்பகளடுடந' –  
    ன்று கூழனயர் னளர்? = கதயர் 

 132) 'சளதழ, ழம் அபசழனலுக்குநழல்ட, ஆன்நீகத்தழற்கும் இல்ட' - ன்று கூழனயர் னளர்?  
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      = கதயர் 

 133) யங்களத்தழன் சழங்கம் ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? = சுளஷ் சந்தழப களஸ் 

 134) கதயடப 'கதசழனம் களத்த பசம்நல்' ன்று அடமத்தயர் னளர்? = தழன.யி.க 

 135) 'தண்ணரீ் யிட்ைள யர்த்கதளம், கண்ணபீளல் களத்கதளம்' - ன்து னளனடைன யளக்கு?  
       = ளபதழ 

 136) கநற்கண்ை ளபதழ பசளன் யளக்கழற்ககற் யளழ்ந்தயர் னளர்? = கதயர் 

 137) கதயர் கூறும் இன கண்கள் னளது? = பதய்யகீம், கதசவனம் 

 138) யபீநழல்ளத யளழ்வும், யிகயகநழல்ளத யபீனம் யணீளகும் ன்று கூழனயர் னளர்?  
      = கதயர் 

 139) கதயரின் கயறு பனர்கள் னளது? = கயதளந்த ளஸ்கர், ிபணயககசரி,  
    சன்நளர்க்க சண்ை நளனதம், இந்து னத்த சநன கநடத 

 140) நிதரின் நழடடன கதயர் வ்யளறு ிரிக்கழளர்? = இனள், நனள், பதனள், அனள் 

 141) கதயரின் இப்ன ஆண்டு து? = 1963 அக்கைளர் 30 - 55 யனதழல் இப்ன 

1 

142) கதளஜழ தநழழ்ளட்டுக்கு ப்பளழுது யந்தளர்? = 6 பசப்ைம்ர் 1939 

 143) கதளஜழ தநழழ்ளட்டில் ந்த இட்த்தழற்கு யந்தளர்? = நதுடப 

 144) கதயனக்கு டுயண் அபசு அஞ்சல் தட பயினிட்ை ஆண்டு னளது? = 1995 

 145) கதயர் பளது கதர்தழல் பயற்ழ பற் ஆண்டுகள் னளது? = 1937, 1946, 1952, 1957, 1962 

 146) நக்கள் கயிஞர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? = ட்டுக்ககளட்டை கல்னளணசுந்தபம் 

 147) ட்டுக்ககளட்டை கல்னளணசுந்தபம் ிந்த இைம் து? = பசங்கப்டுத்தளன்களடு 
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 148) ணது தாடல்கபில் உக்கும் க்கபின் துங்கரபபம் ததாதுவுரடரச் சிந்ரணகரப  
     கூநிர் ார்? = தட்டுக்பகாட்ரட கல்ாசுந்ம் 

 149) களயிரி ளனேம் கசளமயளடு, சழற்க்கட பகளமழக்கும் கபம்  அடமக்கப்டும் கபம்  
    து? = கும்ககளணம் 

 150) கும்தபகாத்ிற்கு தன்புநம் தாபம் அரிசினாற்நின் தன்கரில் அரந்துள்ப ஊர்  
       = ாாசும் 

 151) தளபளசுபத்தழல் அடநந்துள் பளயதீசுயபர் ககளயில் னளபளல் கட்ைப்ட்ைது?  
     = இபண்ைளம் இபளசபளசன் 

 152) பளயதீசுயபர் ககளயில் த்தட ஆண்டுகலக்கு னன் கட்ைப்ட்ைது?  
      = 800 ஆண்டுகலக்கு னன் 

 153) ந்த ககளயிழன் னகப்ன கனங்கற்டினில் 'சரிகநதழ' னும் ழு இடசப்டிகள் உள்? 
      = பளயதீசுயபர் ககளயில் 

 154) ககளயில் யிநளம் + அதன்கவழ் இனனம் னளட, குதழடப னட்டின பதம் அடநந்த  
    நண்ைம் - இடயகள் யளன்பயி இபகசழனத்டத களட்டுயதளக ந்த யளினல் அழஞர்  
    கூறுகழளர்? = களர்ல்கசகன் 

 155) பளயதீசுயபர் ககளயில் ந்த அபண்நடக்கு பசளந்தநளது? = தஞ்டச 

 156) 'சழற்ிகின் கவு' ன்று அடமக்கப்டும் ககளயில் து? = தளபளசுபத்தழல் உள்  
    பளயதீசுயபர் ககளயில் 

 157) தீங்குடினில் ந்த சநனத்தழன் ககளயில் உள்து? = சநணர் ககளயில் 

 158) தறு ககளயிழன் சழற் அமடக களட்டும் ககளயில் து? = தளபளசுபத்தழல் உள்  
    பளயதீசுயபர் ககளயில் 

 159) ல்லீஸ் துடபக்கு கல்யி கற்ித்தயர் னளர்? = இபளநச்சந்தழப கயிபளனர் 

 160) யங்கழ, சதங்கழ ஆகழன சழத்தழபக்கயிகள் ளடுயதழல் யல்யர் னளர்?  
      = இபளநச்சந்தழப கயிபளனர் 
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161) துன்த்தழலும் டகச்சுடயனளக ளடுயதழல் யல்யர் னளர்? = இபளநச்சந்தழப கயிபளனர் 

 162) இபளநச்சந்தழப கயிபளனர் னளனைன் இடணந்து சதுபகபளதழடன பயினிட்ைளர்?  
      = தளண்ையபளன னதழனளர் 

 163) இபளநச்சந்தழப கயிபளனர் தளண்ையபளன னதழனளனைன் இடணந்து சதுபகபளதழடன  
    பயினிட்ை ஆண்டு னளது? = 1824 

 164) குத்தழவு கயிபளனர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? = உடுநட ளபளனணகயி 

 165) உடுநட ளபளனணகயிக்கு டுயணபசு அஞ்சல் தட பயினிட்ை ஆண்டு னளது?  
       = 2008 

 166) கழனைரி அம்டநனளர் ிந்த இைம் னளது? = களந்து - 1867 

 167) கநரி கழனைரி கல்யி கற் ளடு து? = ிபளன்ஸ் 

 168) கநரி கழனைரி, ினரி கழனைரி இடணந்து ஆபளய்ச்சழல் னதழல் கண்ைழந்த பளனள் னளது?  
      = பளகளினம் 

 169) பளகளினம் கண்ைழந்து த்தட ஆண்டுகலக்கு ிகு கபடினம் கண்ைழனப்ட்ைது?  
      = இபண்டு ஆண்டுகலக்கு ிகு 

 170) கபடினம், பளகளினம் - இபண்டும் கண்ைழந்தற்களக கநரி களல் ரிசு பற் ஆண்டு 
    னளது? = 1903  

 171) கபடினத்தழன் அணு டை கண்ைழந்தற்களக கநரி நீண்டும் களல் ரிசு பற் ஆண்டு  
    து? = 1911 

 172) கநரி கழனைரி இந்த ஆண்டு னளது? = 1934 

 173) கநரி நகள் ரினும், நனநகன் கஜளழனட்டும் தற்களக 1935 ஆண்டு களல் ரிசு  
    பற்ர்? = கதீர்யசீ்சு ற்ழன கயதழனினல் ஆபளய்ச்சழற்களக 

 174) பாதல் தரிசு னாற்நில் தரிசு ததற்ந பற்ததண்ி =  பரி கிபெரி. 

 175) ஓப குடும்தத்ரச் பசர்ந்ர்கள் பன்று பரந பாதல் தரிசு ததற்ந குடும்தம் = பரி கிபெரி 
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 176) ஏைக்களண்து - னம்னல் பயள்ம்; எடுங்கக்களண்து - கனளகழகனளர் உள்ம்;  
    யளைக் களண்து - நழன்ளர் நனங்கு (பண்கள் இடை); யனந்தக் களண்து –  
    சூல் உடச்சங்கு; களைக் களண்து - னநழனில் யித்து;  
    னம்க்களண்து - கழண்கழணிக் பகளத்து; கதைக்களண்து - ல்ம் கவர்த்தழ 

 177) தழவ்யினக்கயி, பதய்யப்னயர், அமகழன நணயளதளசர் -  அடமக்கப்டுயர் னளர்?  
      = ட்டை அமகழன பசளக்களதனயர் 

 178) அமகழன பசளக்களதனயர் ிந்த இைம் னளது? = தச்சல்லூர் - தஞ்டச 

 179) னபப்ன ளடு ந்த நண்ைத்டத சளர்ந்தது? = ளண்டி நண்ைம்  

 180) னபப்ன ளடு தற்களது ந்த தழக்கடபனின் கநல் அடநந்துள்து?  
       = பளனடணனளற்ழன் தழக்கடப 

 181) பகளபளடு ந்த யட்ைத்டத சளர்ந்தது? = நளனயபம் 

 182) களளடு ந்த யட்ைத்டத சளர்ந்தது? = ட்டுக்ககளட்டை யட்ைம் 

 183) பதளன்ளடு ந்த யட்ைத்டத சளர்ந்தது? = நதுபளந்தக யட்ைம் 

 184) ஆழ்யளர் தழனகரினின் டமன பனர் னளது? = குனகூர் 

 185) ன்பநளமழப்னயர்  அடமக்கப்டுயர் னளர்? = க.அப்ளதுடப 

 186) கற்டக் கஞ்சழனம்  அடமக்கப்டுயர் னளர்? = சழயப்ிபகளசர் 

 187) டந்தநழழ்ப்ளயர்  அடமக்கப்டுயர் னளர்? = ன.பய.கங்களதபன் 

 188) ட்ன ழுத்துக்கள் கயறு பனர் னளது? = இ ழுத்துக்கள் 

 189) யளன்யமழகன ழடத்த இைத்துக்கு பசல்லும் சழத்தர்கள் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழளர்?  
      = கநசழத்தர் 
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190) நிதின் இப்ட களய் ீக்கழ களப்ளற்றும் னெழடக னளது? = களனசழத்தழ 

 191) தடசளய்தல் - ன்தன் பளனள் னளது? = எய்ந்து டுத்தல் 

 192) ளபதழனளர் த்தட நளதங்கள் ங்கு ஆசழரினர் ணி பசய்தளர்? = 3 தழங்கள் –  
    நதுடப கசதுதழ உனர்ழடப்ள்ி 

 193) ளபதழனளரின் னதல் உடபடைக்களயினம் னளது? = ஞளபதம் (1908)  

 194) ளபதழனளரின் பநளமழபனர்ப்ன தல் னளது? = கயத்கவடத 

 195) ளபதழனளர் ந்த தலுக்கு உடப யிக்கம் தந்துள்ளர்? = தஞ்சழ கனளக சூத்தழபம் 

 196) க்கழம் சந்தழப சளட்ைர்ஜழனின் யந்கத நளதழபம், கயத்கவடத ஆகழன தல்கட  
    ளபதழனளர் ந்த இதமழல் பநளமழபனர்த்தளர்? = சக்கபயர்த்தழி (நகிர் நளத இதழ்)   

 197) ளபதழனளரின் ஞளகுன பனர் னளது? = சளன ழகயதழதள 

 198) ளபதழனளரின் அபசழனல் குன னளர்? = தழகர் 

 199) தாட்டுக்தகாபே புனன் தாி ன்நர் கிி. 

 200) ககழச்சழத்தழபம் னும் யடபனேம் னடடன தநழழுக்கு னதழல் தந்த கயிஞர் னளர்?  
       = ளபதழனளர் 
201) ளபதழனளரின் கயறு பனர்கள் னளது? = சளயித்தழரி ன் ழனகனர், களிதளசன்,  
    ஏர் உத்தந கதசிநளணி, சக்தழதளசன் 

 202) தன் ழுத்துைன் நட்டும் கசனம் பநய்பனழுத்துகள் னளது? = க், ச், ப், த் 

 203) தன் ழுத்துைன் அல்ளநல் ி ழுத்துைன் கசனம் ழுத்துகள் வ்யளறு  
    அடமக்கப்டுகழன்? = கயற்றுழட பநய் நனக்கம் - .கள :- சளர்ன, யளழ்க்டக 

 204) தன் ழுத்துைன் அல்ளநல் ி ழுத்துைன் கசனம் ழுத்துகள் னளது? = ர், ழ் 

 205) தன் ழுத்து + ி ழுத்து - இபண்டும் கசர்ந்து யனம் ழுத்துக்கு .கள தனக? = ற், ன் 
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 206) ளபதழதளசட னபட்சழக்கயி ன்று அடமத்தயர் னளர்? = அண்ணள - 1946 

 207) ளபதழதளசன் ளபதழனளடப சந்தழத்த இைம் து? = கயணு ளனக்கர் யடீ்டு தழனநணம் 

 208) ளபதழதளசின் கயறு னர்கள் னளது? = கண்பைழுதுகயளன், கழறுக்கன் 

 209) குடும்க் கட்டுப்ளட்டு ற்ழ னதன் னதழல் ளட்பைழுதழன னதற்ளயன் னளர்?  
      = ளபதழதளசன் 

 210) ளபதழதளசன் எகப இபயில் ழுதழன தல் னளது? = தநழமழனக்கம் 

 211) கல்னா ததண்கபின் இிரக் கூறும் தாிாசணின் தல் ாது? = இபேண்ட டீு 

 212) கற்ந ததண்கபின் சிநப்ரதக் கூறும் தாிாசணின் தல் ாது? = குடும்த ிபக்கு 

 213) இற்ரகர ர்ிக்கும் தாிாசணின் தல் ாது? = அகின் சிரிப்பு. 

 214) ந்த ஆண்டு ளபதழதளசின் தல்கள் பளதுவுைடநனளக்கப்ட்ை? = 1990 

 215) யிள நற்றும் யிடை த்தட யடகப்டும்? = யிள - 6 யடக [1) அழ யிள,  
    2) அழனள யிள, 3) ன யிள, 4) பகளல் யிள, 5) பகளடை யிள, 6) யல் யிள];  
    யிடை - 8 யடக [1) சுட்டு யிடை, 2) நட யிடை, 3) கர்யிடை, 4) யல் யிடை,  
    5) யிள தழர் யிளதல் யிடை, 6) உற்து உடபத்தல் யிடை, 7) உறுயது கூல் யிடை, 
    8) இபநளமழ யிடை] 

 216) "ரபாரக் கூட ராப" ன்ந சித்ர் தாடரன தாடிர் = கடுதபிச் சித்ர். 

 217) உபே ிதாடு தசய்ால் இற்ரகர கடவுபாக ிதட்டர் = கடுதபிச் சித்ர். 

 218) கடுதபிச் சித்ர் தாடி தாடல்கள் = 54. 

 219) ந்ணத்ில் ஓர் ஆண்டின் அன் ாடாறு ாாய் ன்ப் தாடிர் = கடுதபிச் சித்ர். 

 220) அப்துல் குாணின் திந தரடப்புகள் ாது? = சுட்டுில், தால்ீி, பர் ிபேப்தம், தித்ன். 
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221) புதுக்கிர புரணில் புகழ் ததற்ந கிஞர் - கிக்பகா அப்துல்குான். 

 222) கிஞர் அப்துல் குாணின் ந் தல் சாகித் அகாடி ிபேது ததற்நது? = ஆனா தரண 

 223) ாகம் ன்ந கிர ந் கிர அப்துல் குாணின் தாகுப்தினிபேந்து டுக்கப்தட்டது?  
      = தால் ீி 

 224) பும்: பும் ன்னும் தசால் சிநந் ஊர்கரப குநிப்தாகும். ஆிில் காஞ்சி ன்று ததற்ந ஊர்  
    தின்ணர் "பும்" ன்தது பசர்ந்து காஞ்சிபும் ஆிற்று. தல்னபும்(தல்னாம்), பசாபும்,  
    பேபும் பதான்நர பறம் சின டுத்துக்காட்டுகபாகும். 

 225) தட்டிம்: கடற்கரில் உபோகும் கங்கள் "தட்டிம்" ணப் ததர் ததபேம்.  
    காிரிப்பூம்தட்டிம், ாகதட்டிம், கால்தட்டிம், குனபசகதட்டிம், சதுங்கதட்டிம்  
    ஆகிர "தட்டிம்" ணப் ததர் ததற்ந ஊர்கபாகும். 

 226) தாக்கம்: கடற்கரச் சிற்றூர்கள் "தாக்கம்" ணப் ததர் ததபேம். பகாடம்தாக்கம், ீணம்தாக்கம்,  
     தங்கம்தாக்கம், பசப்தாக்கம் இப்தடிப் தாக்கம் ணப் ததர் ததற்ந ஊர்கரபக் குநிப்திடனாம். 

 227) புனம்:  புனம் ன்னும் தசால் ினத்ரக் குநிக்கும். டுத்துக்காட்டாக ாம்புனம், ாபுனம்,  
     குரபுனம் பதான்நற்ரநக் குநிப்திடனாம். 

 228) குப்தம்: தய்ல் ினத்ில் அரந் ாழ்ிடங்கள் குப்தம் ன்னும் ததால் அரக்கப்தடும்.  
     காட்டுக்குப்தம், தாச்சிக்குப்தம் ஆகிற்ரந குநிப்திடனாம். 

 229) ாம் பதசும் தாி ற்றும் ழுதும் தாிர பரநாகப் புரிந்து தகாள்ற்கு  
    பரப்தடுது = இனக்கம். 

 230) தநழழ்ச்பசளற்கள் த்தட யடகப்டும் = 4 யடக [1. பனர்ச்பசளல், 2. யிடச்பசளல்,  
    3. இடைச்பசளல், 4. உரிச்பசளல்] 

 231) கன்ணிாகுாரிில் ிபேள்றர் சிரன அரக்கப்தட்ட ஆண்டு = 2001 சணரி 1. 

 232) ஊனம் கனம் ன் தட ஆசழரினர் னளர்? = இபளி.கசதுிள்ட 
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தசாற்ததாபேள்: 

ஆர்னர் - அன்புரடர் 
புன்கரீ் - துன்தம் கண்டு ததபேகும் கண்ரீ் 
ன்பு - றம்பு. இங்கு உடல், ததாபேள், ஆிரக் 
குநிக்கிநது. 

க்கு - ாழ்க்ரக தநி 
ண்பு - ட்பு 
நம் - ீம், கபேர (ீம் இண்டிற்குப 
அன்புான் அடிப்தரட ன்தது ததாபேள்) 
அன்தினது - அன்தில்னா உிர்கள் 
ன்தினது - றம்தில்னாது(புழு) 
பூசல் பேம் - தபிப்தட்டு ிற்கும் 
ஆபேிர் - அபேராண உிர் 
ஈனும் - பேம் 
ஆர்ம் - ிபேப்தம் (தறுப்ரத ீக்கி ிபேப்தத்ர 
உண்டாக்கும் ன்று ததாபேள்) 
ரகம் - உனகம் 
ன்த - ன்தார்கள் 
புநத்துறுப்பு - உடல் உறுப்புகள் 
ன் தசய்பம் - ன்ண தன்? 
அகத்துறுப்பு - ணத்ின் உறுப்பு, அன்பு 
அிார் = தபேங்கி இபேப்தர் 
ன்ணாம் = ன்ண தன்? 
பசய் = தூம் 
தசய் = ல் 
அரணர் = பதான்பநார் 

ண்ர = தகாரட (ன்ர = தகாடுர) 
உழுதரட = ிசா கபேிகள் 
பகாி - சாக்கு 
ரன சாபல் - ஓய்ந்து தடுத்ல் 
ஞானம் - உனகம் 
உந்து தசய்பாம் - ிபேம்திச் தசய்பாம் 

தநிிணின்று - அநதநிில் ின்று 
டாள் - ததண் 
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ரகசால் - தண்தில் சிநந் 
உர்வு - ல்தனண்ம் 
புகழ்சால் - புகரத் பேம் 
கால் புல்ர் - அன்பு க்கள் 
ணக்கிணி - ணத்துக்கு இணி 
ஓின் - துதன்று தசால்றம்பதாது 
ாணப்புணல் - ரீர் 
ரத்து அபது - உனகின் அபம் 
ரம் - உனகம் 
கப்தந்ல் - கத்ால் அரக்கப்தட்ட தந்ல் 
புணல் - ீர் 
ததாடி - கந்ப் ததாடி 
ர - தசடி 

ரா தப்தம் - ததபேகும் தப்தம், குரந     தப்தம் 
ரத்ல் - கூடுல், குரநல் 
ரக்கவும் - குரநவும். 
ஆற்நவும் - ிரநாக 
நீாப்பு - இறுாப்பு 
கடம் - உடம்பு. 
சாற்றும் - புகழ்ச்சிாக்ப் பதசுது. 
கடம் - உடம்பு 
தய்ிரண - துன்தம் பேம் தசல் 
சாற்றும் - புகழ்ச்சிாகப் பதசுது 
அல் - தள்பம் 
ிரச - படு, 
ல்ரன - ன்நாக இபேப்தாய். 

ஈம்- அன்பு, 
அரணஇ - கனந்து 

தடித - ஞ்சம்  

அகன் - உள்பம், 
அர் - ிபேப்தம் 
தசம்ததாபேள் - சிநந் ததாபேள் 
துவ்ார - றுர 
அல்னர - தாம் 

www.tnpsctamil.in

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in   18 of 21.



ன்நி - ன்ர 
சிறுர - துன்தம் 
ஈன்நல் - பேல்,  
ணதகால் - கடுஞ்தசால் 
கர்ல் - தகர்ல். 
உதுக்காண் - சற்றுத் தாரனில் தார் 
உப்தக்கம் - பதுகுப்தக்கம் 
உம்தர் - பபன 
ஈன்நல் - பேல், உண்டாக்குல் 
ன்தசால் - கடுஞ்தசால் 
ன்தகாபனா - பணா? 
சிறுர - துன்தம் 
றுர - றுதிநி 
இம்ர - இப்திநி 
ாடி - ிபேம்தி 
அல்னர - தாம் 

ரனப்திரிாச் தசால் - ீங்கா தசாற்கள் 
அி - அகுக்காக அிபம் ரககள் 
துவ்ார - றுர 
இன்புறூஉம் - இன்தம் பேம் 
அகத்ான் ஆம் - உள்பம் கனந்து 
பகன் - பகம் 

இன்தசானன் - இணி தசாற்கரபப் பதசுதன் 
ஈம் - அன்பு 
அரபஇ - கனந்து 
தசம்ததாபேள் - தய்ப்ததாபேள் 
கர்ல் - தகர்ல் 
ாணங்கள் - ஆண் குங்குகள் 
ந்ி - ததண் குங்குகள் 
ான்கிகள் - பர்கள் 
காசித்ி - இநப்ரத ீக்கும் பனிரக 
பி - சரட 
ின்ணார் - ததண்கள் 
பேங்கு – இரட 
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திரித்து ழுதுக: 

அன்தகத்ில்னா = அன்பு + அகத்து + இல்னா  

 
ன்தாற்கண் = ன்தால் + கண் - தாரன ினத்ில் 

பிர்த்ற்று - பிர்த்து + அற்று  
ற்நல்ம் - ாடி ம் 
ாற்நிரச - ான்கு + ிரச 
ஆற்றுா - ஆறு + உா 
இணினீ்நல் - இணிது + ஈன்நல் 
 
க்கம் இன்நித் ிிபனப பதசுபாம் 

* டிி - தாரனக்காட்சி 
* படிபா - ாதணானி 

* டிதன் - சிற்றுண்டி 

* டீ - பீர் 
* தடனிபதான் - தாரனபதசி 
* கண்ட் - ின்சாம் 
* ஃபதன் - ின்ிசிநி 
* பசர் - ாற்கானி 
* ரனட் - ிபக்கு 
* டம்பர் - குரப 
* ரசக்கிள் - ிிண்டி 
* தினாட்தாம் - ரடப்தார 
* ஆதிஸ் - அறனகம் 
* சிணிா - ிரப்தடம் 
* ரடப்ரட்டர் - ட்டச்சுப்ததாநி 
* பாடு - சாரன 
* திரபட் - ிாணம் 
* பதங்க் -  ங்கி 
* ிபட்டர் - ிர அங்கு 
* ஆல்தத்ிரி - பேத்துரண 
* கம்ப்பெட்டர் - கிணி 
* காபனஜ் - கல்றரி 
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* பணிர்சிட்டி - தல்கரனக்ககம் 
* தடனஸ்பகாப் - தாரனபாக்கி 

* தர்பாீட்டர் - தப்தாணி 
* இன்டர்தட் - இரம் 
* இஸ்கூல் - தள்பி 
* சின்ஸ் - அநிில் 
* ரக்பாஸ்பகாப் - தண்பாக்கி 
* ம்தர் - ண் 
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