
7 யது தநிழ் னத்தகம் - யிா – யிடை அடிப்டைனில் :- 

1) தநிழ்த்ததன்ல்  அடமக்கப்டுயர் னார்? = தின.யி.க 

2) தின.யி.க யிற்கு தநிழ்த்ததன்ல் ன் ட்ைம் தற்காக அிக்கப்ட்ைது? = அயரின் 
தநிழ்டைடன பாற்ி 

3) ததாமிார் ன், தண்கள் னன்பற்ம் ஆகினயற்ிற்கு அனபாது உடமத்தயர் 
னார்? = தின.யி.க 

4) பநடைத்தநிழுக்கு னது இக்கணம் யகுத்தயர் னார்? = தின.யி.க 

5) ‘ண்ணிட இனற்டக டயத்பத ண்ப பாற்ி’ -  ததாைங்கும் ம் ாைப்குதி 
யரி தின.யி.க யின் ந்த தில் இைம்தற்றுள்து? = தாதுடந பயட்ைல் 

6) தின.யி.க யின் தாதுடந பயட்ைல் ன் தின் தல் அடநப்ன னாது? = 44 தடப்ன + 
430 ாைல்கள் (ததய்யிச்சனம் னதல் பாற்ி னடின) 

7) தாதுடந பயட்ைின் னதல் நற்றும் கடைசி அதிகாபம் னாது? = னதல் அதிகாபம் –
ததய்யிச்சனம்; கடைசி அதிகாபம் - பாற்ி 

8) தாதுடந பயட்ைல் ன்தன் தானள் னாது? = ாடு, நதம், இம், தநாமி, ிம் 
ஆகினயற்ட கைந்து உகத்டத என குடும்நாக கனதுயது 

9) தின.யி.க யின் ிந்த ஊர் து? = துள்ம் – காஞ்சினபம் நாயட்ைம் 

10) துள்ம் னும் ஊர் தற்பாது வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? = தண்ைம் 

11) தற்பாது தண்ைம் அடநந்துள் குதி து? = தசன்டடன அடுத்துள் பானொனக்கு 
பநற்பக 

12) இடயின் இனக்டக துதயன்று தின.யி.க அயர்கள் கூறுகிார்? = உண்டந 

13) தின.யி.க ஆற்ின ணி னாது? = தசன்ட இபானப்பட்டை தயஸ்ி ள்ினில் 
தநிமாசிரினர் 
 
14) தின.யி.க அயர்கள் யாழ்ந்த காம் னாது? = 26.08.1883 - 17.09.1953 

15) தின.யி.க யின் பயறு தல்கள் னாது? = நித யாழ்க்டகனேம் காந்தினடிகலம், 
தண்ணின் தனடந, தநிழ்த்ததன்ல், உரிடந பயட்டக, னனகன் அல்து அமகு, 
தாதுடந பயட்ைல், உள்தாி 

16) ‘தாய்னாடந தாய்னாடந ஆற்ின்’ நற்றும் ‘ல்ா யிக்கும் யிக்கல்’ – ன் 
குள்கில் அடநந்துள் அணி னாது? =தசாற்தானள் ின்யனிடனணி 
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17) ‘னந்தூய்டந ீபாடநனேம்’ – ன் குில் இைம்தற்றுள் அணி யடக னாது? = 
டுத்துக்காட்டு உயடநனணி 

18) யள்லயன் ன்தன் தானள் னாது? = அபசனக்கு அந்தபங்க ஆபாசட கூறும் ஏர் 
உனர்ந்த அலுயர் 

19) தினயள்லயர் தசய்த ததாமில் னாது? = தசவுத் ததாமில் 
 
20) நிதன் நிதாக யாம, நிதன் நிதனுக்குக் கூின அவுடப தல் து? = 
தினக்குள். 

21) ‘ிதில் பசவும், ிதில் ாைல் இனற்வும் இனற்டகனாக அடநந்தது 
ததன்தநாமினாகின தநிழ் என்ப’ – ன்று கூினயர் னார்? = யள்ார் 

22) தினந்தின தசவ்யினல்னகள் தானந்தின தநாமிகள் வ்யாறு அடமக்கப்டுகின்? = 
தசம்தநாமி 

23) தநிடம தசம்தநாமி க் கூக் காபணம் னாது? = தநாமிக்கு இக்கண யபம்னம் + 
தசாற்கலக்கு தினந்தின யடியம் இனப்தால் தான் 

24) தசம்தநாமினின் யடககள் னாது? = கிபபக்கம், இத்தனீ், சநஸ்கினதம், சீம், 
ிபபனம், அபன, ஈப்ன ஆகின தநாமிகள் 

25) தசம்தநாமிகட ட்டினிட்ை தநாமினினல் அிஞர் னார்? = ச.அகத்தினிங்கம் – 
(ாகர்பகாயில் அனகில் உள் பகசயன்னதூரில் ிந்தார்) 

26) தற்பாது பச்சுயமக்கில் இல்ாத தசம்தநாமிகள் னாது? = கிபபக்கம், இத்தனீ், 
சநஸ்கினதம் 

27) ‘தநிழ்தநாமி அமகா சித்திப பயடப்ாைடநந்த தயள்ித்தட்டு அதில் டயக்கப்ட்ை 
தங்க ஆப்ிள் தினக்குள்’ – க் கூினயர் னார்? = ைாக்ைர்.கிதபல் 

28) ‘தநிழ் ன்ட ஈர்த்தது, குபா ன்ட இழுத்தது’ – ன்று கூினயர் னார்? = 
ைாக்ைர்.கிதபல்  

29) ‘தினந்தின ண்னம், சரீ்தினத்த ாகரிகனம் தானந்தின தூய்தநாமினின் னகழ் 
தசம்தநாமினாம்’ - ன்று கூினயர் னார்? = ரிதிநாற் கடஞர்  

30) உகின் நிகப்மடநனா ிப்குதி குநரிக்கண்ைம் அங்கு பதான்ினது க் கூறும் 
யரி னாது? = ‘ஏங்கிடை யந்துனர்ந்பதார் ததாமயிங்கி’ 

31) ‘ஏங்கிடை யந்துனர்ந்பதார் ததாமயிங்கி’ – ன் யரி இைம் தற்றுள் தல் னாது? 
= தண்டினங்காபம் 
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32) தற்பாடபக் குிக்கும் அம்டந அப்ன் ன் தசாற்கள் ந்த ாட்டு தநிழ்ச்தசாற்கள் 
ஆகும்? = குநரி ாடு (அ) ாஞ்சில் ாட்டு தசாற்கள் 

33) ‘தநிழ் ிதநாமித் துடணனின்ித் தித்து இனங்குயது நட்டுநின்ித் 
தடமத்பதாங்கவும் தசய்னேம்’ – ன்று கூினயர் னார்? = ைாக்ைர்.கால்டுதயல் 

34) ‘ல்ா தசால்லும் தானள் குித்தபய’ – ன் யரி இைம்தற் தல் னாது? = 
ததால்காப்ினம் 

35) யாழ்யினக்கா தானிக்கணம் கூறும் எபப தநாமி னாது? = தநிழ்தநாமி 

36) தநிழ்தநாமிடன தயிப நற் தநாமிகள் தற்கு இக்கணம் யகுக்கிது? = 
ழுத்துக்கும், தசால்லுக்கும் இக்கணம் யகுக்கிது 

37) தநிடம தசம்தநாமி  ிடாட்ைச் சான்ாக கூறும் தசவ்யினல் இக்கினங்கள் 
தநாத்தம் னாது? = 41 தசவ்யினல் இக்கினங்கள் 

38) தசவ்யினல் இக்கினங்கள் சியற்ட கூறுக? = ததால்காப்ினம், த்துப்ாட்டு, 
ட்டுத்ததாடக (திதணண் பநல்கணக்கு), திதணண் கீழ்க்கணக்கு, சிப்திகாபம், 
நணிபநகட, னத்ததாள்ானிபம், இடனார் அகப்தானலடப ஆகினடய 

39) தநிமில் இடுகுி தனர்கள் குடவு; உனிர்கலக்கு நட்டுபந ால்பயறுாடு உண்டு; 
தானள்கலக்கு இல்ட 

40) நட, குன்று, ாட, கிரி ஆகினயற்ட குிக்கும் ஊர்கள் = குிஞ்சி ி ஊர்கள் – 
(.கா:- ஆடநட, சிறுநட, ாகநட, நணப்ாட, யால்ாட, கள்க்குிச்சி, 
ீகிரி, கினஷ்ணகிரி) 

41) நடடன யிை உனபத்தில் குடந்தது = குன்று; குன்ட யிை உனபத்தில் குடந்தது = 
கபடு (அ) ாட 

42) நபம் தசிந்த குதிகள் ந்த ித்டத குிக்கின்? = னல்ட ிம் – (.கா:- 
ஆர்க்காடு, ஆங்காடு) 

43) ியம் + ீர்யம் + னிர்யம் ஆகினடய தசிந்த குதி ந்த ித்டத 
குிக்கின்? = நனத ிம் 

44) ஆறுகள் + ரிகள் + எபப நபங்கள் அதிகம் தகாண்ை குதிகள் வ்யாறு 
அடமக்கப்டுகின்? = நனத ிம் (.கா:- ஆத்தூர், பபாவூபணி, சியப்பரி) 

45) கைற்கடப பசர்ந்த குதிகள் ந்த ித்டத குிக்கின்?= தல்ட ிம் 
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46) ததன்ட சூழ்ந்த குதி = ததங்கூர்; னினநபம் அைர்ந்த குதி = னினங்குடி, 
னினம்ட்டி 

47) ‘தல்லும் உனிபன்ப ீனம் உனிபன்ப’ – ன் யரி இைம் தற்றுள் தல் னாது? = 
னானூறு 

48) பநாசி னும் ஊர் அடநந்துள் இைம் னாது? = ததன்ாண்டி ாட்டில் உள் ஏர் ஊர்  

49) பசபநான் தனஞ்பசபல் இனம்தாடனால் கயரியசீப் தற் தனடநக்குரினயர் னார்? 
= பநாசிகீபார் 

50) னம் ன்து ந்த இன தசய்தட குிக்கிது? = அம் நற்றும் நம் தசய்தட 
குிக்கிது 

51) அபசட குிக்கும் பயறு தனர்கள் னாது? = பகா, நன்ன், பயந்தன், குரிசில் 

52) பநாசிகீபாரின் ாைல்கள் இைம் தற் பயறு தல்கள் னாது? = அகானூறு, 
குறுந்ததாடக, ற்ிடண 

53) தநிழ் நன்ர்கின் அ உணர்வு + யபீம் + தகாடை + ஆட்சி சிப்ன + கல்யிப் தனடந 
+ னயர் தனநிதம் + நக்கள் ாகரிகம் + ண்ாடு ஆகினயற்ட ந்த தல்கின் னெம் 
ாம் அினாம்? = னானூறு 

54) ானக்க நன்ர்கள் தநிமகத்டத த்தட ாடனங்காக ிரித்து ஆட்சி னரிந்தர்? 
= 72 ாடனங்காக 

55) னதல் ழுத்துகள் தநாத்தம் த்தட யடகப்டும்? = 30 (உனிதபழுத்து – 12; 
தநய்தனழுத்து – 18; 12 + 18 = 30) 

56) னததழுத்துகள் சார்ந்து யனம் ழுத்துகள் வ்யாறு அடமக்கப்டுகின்? = 
சார்தழுத்துகள் 

57) சார்தழுத்துகள் தநாத்தம் த்தட யடகப்டும்? = 10 (உனிர்தநய், ஆய்தம், 
உனிபதடை, எற்தடை, குற்ினிகபம், குற்ினலுகபம், காபக்குறுக்கம், 
எகாபக்குறுக்கம், நகபக்குறுக்கம், ஆய்தக்குறுக்கம்) 

58) னதுதநாமிக்காஞ்சினின் ஆசிரினர் னார்? = நதுடப கூைலூர் கிமார் 

59) சிந்த த்து இைம்தறும் தல் னாது? = னதுதநாமிக்காஞ்சி 

60) னதுதநாமிக்காஞ்சினின் பயறு தனர் னாது? = அவுடபக்பகாடய 

61) னதுதநாமிக்காஞ்சினின் துட னாது? = காஞ்சித்திடணனின் துட 
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62) னதுதநாமிக்காஞ்சினில் உள் ாைல்கள் தால் இனற்ப்ட்ைது? = குள்தயண் 
தசந்துடப னும் னாப்ன அணினால் 

63) னதுதநாமிக்காஞ்சி தில் உள் தநாத்த ாைல்கள் னாது? = 100 ாைல்கள் – (10 
அதிகாபம் + எவ்தயான த்து தடப்னகின் கீழ் த்து ாைல்கள் உள்து) 

64) ‘ஆர்கி உகத்து நக்கட்தகல்ாம்’ – ன் ததாைக்க யரி இைம் தற்றுள் தல் 
னாது? = னதுதநாமிக்காஞ்சி 

65) ‘னார் காப்ார் ன்று தநிமன்ட ங்கின பாது ான் காப்பன்’ - கூினயர் னார்? = 
ைாக்ைர் உ.பய.சா 

66) நகாயித்யான் நீாட்சி சுந்தபம் ிந்த ஊர் னாது? = ண்தணய்கிபாநம் – தினச்சி 
நாயட்ைம் 

67) நகாயித்யான் நீாட்சி சுந்தபம் யாழ்ந்த ஊர் னாது? = திரிசிபனபம் 

68) நீாட்சி சுந்தபாரின் குிப்ிைத்தகுந்த நாணயர்கள் னார்? = குாம்காதர் ாயர், 
சயரிபானாலு, தினாகபாசர், சாநிாதர் 

69) நீாட்சி சுந்தபார் உ.பய.சா யிற்கு ஆசிரினபாக இனந்த இைம் து? = 
தினயாயடுதுட 

70) தனபாணங்கள் ாடுயதில் யல்யர் னார்? = நீாட்சி சுந்தபார் 

71) நீாட்சி சுந்தபார் இனற்ின தல்கில் நிகச் சிப்னற் தல் னாது? = பசக்கினார் 
ிள்டத்தநிழ்  

72) நீாட்சி சுந்தபானக்கு ந்த பயட்டக தணினாததாக இனந்தது? = கல்யி கற்க 
பயண்டும் ன் பயட்டக 

73) கல்யிபன யாழ்க்டக ன்று இனந்தயர் னார்? = நீாட்சி சுந்தபார் 

74) ‘பாய்க்கு நனந்து இக்கினம்’ ன்று கூினயர் னார்? = நீாட்சி சுந்தபம் 

75) நீாட்சி சுந்தபாரின் ிப்ன – இப்ன ஆண்டு னாது? = 1815 – 1876 

76) சுண்ணாம்னக்காபன் ததன உள் ஊர் னாது? = கும்பகாணம் 

77) தன் குடும்ம் ததாைர்ாக கும்பகாணத்தில் னானக்கு த்திபம் என்ட ழுதிக் 
தகாடுத்தார்? = நீாட்சி ண்ர் ஆறுனகம் 

78) ‘ாட ன் தாய்தநாமி சாகுநாால் இன்ப ான் இந்து யிடுபயன்’ – ன்று 
கூினயர் னார்? = பசூல் கம்சபதவ் – பஷ்ன ாட்டு கயிஞர் 
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79) தசால் துடிக்குது நசு ன் தட ழுதினயர் னார்? = யி.பக.டி.ான் 

80) பகாவூர்கிமார் ழுதின பயறு தல்கள் னாது? = ற்ிடண, குறுந்ததாடக, னானூறு, 
தினயள்லயநாட – ஆகினயற்ில் 18 ாைல்கள் உள் 

81) பகாவூர்கிமார் ந்த நன்ின் அடயக்க னயபாக இனந்தார்? = ங்கிள்ி ன் 
நன்ன் 

82) ந்த இன நன்ர்கலக்கிடைபன தடுங்காம் டகடந இனந்ததாக பகாவூர்கிமார் 
கூறுகிார்? = ங்கிள்ி நற்றும் தடுங்கிள்ி 

83) ம் ன – பசபன்; அத்திப் ன – பசாமன்; பயப்ம் ன – ாண்டினன் ஆகின நன்ர்கட 
குிக்கும் னக்கள் ஆகும் 

84) கிள்ியயன் ந்த தடகடப அடிப்டைனாக தகாண்டு பசாம ாட்டை ஆட்சி 
னரிந்தான்? = னகார் கபம் 

85) கிள்ியயன் ன் நன்ன் கடைபனழு யள்ல்கில் ந்த நன்னைன் டகடந 
தகாண்டினந்தான்? = நடனநான் தினனடிக்காரி 

86) பகாவூர்கிமார் கிள்ியயன் ன் நன்ிைம் யாதாடி ந்த நன்ின் இன 
ிள்டகட காப்ாற்ிார்? = நடனநான் தினனடிக்காரி 

87) தடுங்கிள்ி ன் நன்ன் ந்த கயிஞடப திரி ாட்டு எட்பன்  தயாக 
ிடத்து டகது தசய்து சிடனில் அடைத்தான்? = இந்தடபனார் 

88) ங்கிள்ி நன்ன் னற்றுடகனிட்ை இைம் னாது? = உடனைனக்கு அனகில் உள் 
ஆவூர்க்பகாட்டை 

89) திரிகடுகத்தின் ஆசிரினர் தனர் னார்? = ல்ாதார் 

90) ல்ாதாரின் சிப்ன தனர் னாது? = தசனஅடுபதாள் ல்ாதன் 

91) னத்துக்கடதகள் னும் கடதத் ததாகுப்ின் ஆசிரினர் னார்? = ீயன் 

92) ‘உண்தாழுது ீபாடி உண்ைலும் ன்தினும்’ – ன் யரி இைம் தற்றுள் தல் 
னாது? = திரிகடுகம் 

93) இபாநானுஜர் ிந்த ஊர் னாது? = ஈபபாடு (1887) 

94) இபாநானுஜர் கல்யி கற் ஊர் னாது? = கும்பகாணம் 

95) இபாநானுஜர் பசும் தின் அற்யபாக இனந்த காம் னாது? = 3 ஆண்டு யடப 
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96) இபாநானுஜர் திண்டண ள்ினில் பசர்ந்த இைம் னாது? = காஞ்சினபம் 

97) 1880 – ஆண்டு 15 யனதில் கணிதத்தில் சிந்து யிங்கினயர் னார்? = கார் 

98) கார் ன்யர் ந்த ாட்டைச் பசர்ந்தயர்? = இங்கிாந்து – இண்ைன் கர் 

99) இபாநானுஜர் கணிதத்தில் சிந்து யிங்கின ஆண்டு து? = 1902 (15 யது யனதில்) 

100) இபாநானுஜர் ஆற்ின ணி னாது? = கைற்கடப துடனக ழுத்தர் ணி 

101) இபாநானுஜனக்கு கைற்கடப துடனக ழுத்தர் ணி னாபால் கிடைக்கப்தற்து? = 
தன் தந்டதனால் 

102) இபாநானுஜர் தான் கண்ைிந்த பதற்ம் + டுபகாள்கள் - ஆகினடய அைங்கின யிா 
ததாகுப்ிட ந்த தனரில் கட்டுடபனாக ழுதிார்? = தர்திஸ் ண்கள் 

103) தர்திஸ் ண்கள் ன் கட்டுடப தயினா இதழ் து? = இந்தின கணிதக் 
கமகப் த்திரிக்டக  

104) தர்திஸ் ண்கள் ன் கட்டுடபடன தயினிை இபாநானுஜத்திற்கு உதயினயர் 
னார்? = ிபான்சிஸ் ஸ்ிரிங் 

105) ிபான்சிஸ் ஸ்ிரிங் ணினாற்ின ணி னாது? = தசன்ட துடனகத் தடடநப் 
தாினார் 

106) இபாநானுஜம் தது கண்டுிடிப்னகள் ஆபாய்ச்சிகள் ஆகினயற்ட யியபநாக ழுதி  
கடிதநாக னானக்கு அனுப்ிார்? = பகம்ிரிட்ஜ் ல்கடக்கமகப் பபாசிரினர் ஹார்டி 
ன்யனக்கு 
 
107) பகம்ிரிட்ஜ் ல்கடக்கமகம் உள் இைம் து? = இங்கிாந்து – இண்ைன் 
 
108) தசன்ட ல்கடக்கமகத்திற்கு தசாற்மியாற் யந்த பபாசிரினர் னார்? = 
ஈ.ச்.தயில் 

109) இங்கிாந்தில் உள் இண்ைன் பகம்ிரிட்ஜ் ல்கடக்கமகத்துைன் இடணந்த 
கல்லூரி னாது? = திரிிட்டி கல்லூரி  

110) ஈ.ச்.தயில் பபாசிரினர் ணினாற்ின கல்லூரி து? = திரிிட்டி கல்லூரி 

111) இபாநானுஜர் இங்கிாந்துக்கு னணம் தசய்த ஆண்டு னாது? = 17.03.1914 

112) இபாநானுஜர் திரிிட்டி கல்லூரினில் ஆபாய்ச்சி நாணயபாக பசர்ந்த ஆண்டு னாது? = 
18.04.1914 
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113) திரிிட்டி கல்லூரினில் இபாநானுஜர் ஆபாய்ச்சி நாணயபாக பசர்ந்த ிகு அந்த 
கல்லூரி அயனக்கு யமங்கின உதயித்ததாடக னாது? = 60 வுண்டு / யனைம் 

114) கிங்ஸ் கல்லூரினின் கணித பபாசிரினர் னார்? = ஆர்தர்தர்சி 

115) இபாநானுஜரின் ந்த தல் கணித பபாசிரினர் ஹார்டினால் தயினிைப்ட்ைது? = 
பபாசர்ஸ் இபாநானுஜர் கண்டுிடிப்னகள் 

116) இங்கிாந்துப் ல்கடக்கமகத்தில் உறுப்ிபாக இபாநானுஜம் பசர்க்கப்ட்ை 
ஆண்டு னாது? = 1918 
 
117) இபாநானுஜர் FRS ட்ைம் தற் ஆண்டு னாது? = 1918 ஆண்டு 

118) FRS ட்ைத்டத இபாநனுஜர் அயர்கலக்கு யமங்கின கல்லூரி து? = இங்கிாந்து 
ல்கடக்கமகம் 

119) FRS ட்ைத்டத தற்தால் திரிிட்டி கல்லூரி இபாநானுஜனக்கு யமங்கின 
உதயித்ததாடக னாது? = 250 வுண்டு / யனைம் – 6 யனைத்திற்கு 

120) FRS ட்ைத்டத தற்தால் தசன்ட ல்கடக்கமகம் அயனக்கு யமங்கின 
உதயித்ததாடக னாது? = 250 வுண்டு / யனைம் – 5 யனைத்திற்கு 

121) னார் ரிந்துடப பரில் தசன்ட ல்கடக்கமகம் இபாநானுஜனக்கு உதயித்ததாடக 
யமங்கினது? = ஹார்டி 

122) தசன்ட ல்கடக்கமகம் யமங்கின உதயித்ததாடகடன இபாநானுஜர் ங்கு 
யமங்குநாறு கடிதம் ழுதிார்? = 50 வுண்டு அயர் தற்பார்கள் + 200 வுண்டு டம 
ின நாணயர்கலக்கு யமங்குநாறு கூிார் 

123) ஹார்டி யந்த கார் ண் ன்? = 1729 - (இன கணங்கின் கூட்டுத்ததாடகனாக யனம் 
ண்கில் சிின ண்) 

124) இபாநானுஜம் இந்தினாயிற்கு தினம்ி யந்த ஆண்டு னாது? = 1919 நார்ச் 17 

125) நீண்டும் இபாநானுஜர் தசன்ட யந்த ஆண்டு து? = 1919 ப்பல் 

126) இபாநானுஜர் இந்த ஆண்டு னாது? = 1920 

127) இபாநானுஜர் த்தட ஆண்டுகள் னற்றுபானால் அயதிப்ட்ைார்? = 3 யனைம் – (1918 
ஆண்டு னதல் 1920 யடப) 

128) ஆய்பாக இல்ாயிட்ைாலும் இபாநானுஜன் குடந்தட்சம் என ஜாபகாி ன்று 
கூினயர் னார்? = ிட்டில்வுட்டு 
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129) ஆய்ர் ன்யர் ந்த ஆண்டின் சிந்த கணிதபநடத ஆயார்? = 18 ஆம் தற்ாண்டு 

130) ஜாபகாி ன்யர் ந்த ஆண்டின் சிந்த கணிதபநடத ஆயார்? = 19 ஆம் தற்ாண்டு 

131) ஆய்ர் ன் கணிதபநடத ந்த ாட்டை பசர்ந்தயர் ஆயார்? = சுயிட்சர்ாந்து 

132) ஜாபகாி ன் கணிதபநடத ந்த ாட்டை பசர்ந்தயர் ஆயார்? = தஜர்நி 

133) ‘கணித திடநனால் யிஞ்ஞா உகிட ிபநிக்க தசய்து யபாற்ில் 
குிப்ிைத்தக்க ஏர் இைத்டத தற் ியிக் கணிதபநடத இபாநானுஜர்’ - கூினயர் 
னார்? =  இந்திபாகாந்தி 

134) ‘இபாநானுஜன் என னதல் தபநா கணித பநடத’ – ன்று கூினயர் னார்? = 
இண்ைன் ஆலர் ார்ட்தநண்ட் ண்ட் 

135) ‘இபாநானுஜர் 20 யது தற்ாண்டின் நிகப்தரின கணிதபநடத’ – ன்று கூினயர் 
னார்? = பபாசிரினர் சூினன் கக்சுி 

136) டுயணபசு இபாநானுஜனக்கு அஞ்சல் தட தயினிட்ை ஆண்டு னாது? = 1962 

137) இபாநானுஜனக்கு ந்த நதிப்ிா அஞ்சல்தடடன டுயணபசு தயினிட்ைது? = 15 
காசு அஞ்சல்தட – தநாத்தம் 25,00,000 அஞ்சல்தடகட தயினிட்ைது 

138) ந்த ிந்த ாின் பாது டுயணபசு இபாநானுஜனக்கு அஞ்சல்தடடன 
தயினிட்ைது? = 75 யது ிந்த ாள் 

139) பபாசிரினர் இபாநானுஜம் அடத்துக ிடவுக்குழு ிறுயப்ட்ை ஆண்டு னாது? = 
1971 

140) இபாநானுஜம் கணித அியினல் ிறுயம் ிறுயப்ட்ை ஆண்டு னாது? = 1972 

141) இபாநானுஜம் அடத்துக ிடவுக்குழு நற்றும் இபாநானுஜம் கணித அியினல் 
ிறுயம் ஆகின இபண்டும் ிறுயப்ட்டுள் இைம் னாது? = தசன்ட 

142) இபாநானுஜம் அடத்துக ிடவுக்குழு (1971) நற்றும் இபாநானுஜம் கணித 
அியினல் ிறுயம் (1972) ஆகின இபண்டும் ிறுவும் பாது தநிமக னதடநச்சபாக 
இனந்தயர் னார்? = கடஞர் ன.கனணாிதி 

143) இபாநனுஜனக்கு நார்வு தயண்க சிடடன இந்தினாயிற்கு தகாண்டு யந்தயர்கள் 
னார்? = ரிச்சர்ட், ஆஸ்பக (யிசுகன்சனீ் ல்கடக்கமகம்) 

144) இபாநானுஜரின் நார்வு தயண்க சிடடன இந்தினாயிற்கு தகாண்டு யந்த 
ஆண்டு னாது? = 1984 
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145) யிசுகன்சனீ் ல்கடக்கமகம் அடநந்துள் ாடு னாது? = அதநரிக்கா 

146) இபாநானுஜரின் 3000 னதல் 4000 பதற்ங்கட ஏிப்ைம் டுத்து தாக தயினிட்ை 
ிறுயம் னாது? = ைாைா அடிப்டை ஆபாய்ச்சி ிடனம் 

147) எிப்ைம் டுத்து தாக தயினிட்ை ஆண்டு னாது? = 1957 

148) காபநகப்னயரின் இனற்தனர் னாது? = யபதன் 

149) ஆசுகயி, நதுபகயி, யித்தாபக்கயி, சித்திபக்கயி ாடுயதில் யல்யர் னார்? = 
காபநகப்னயர் 

150) இனதானள் அடநன டகச்சுடயனேைன் ாடுயதில் யல்யர் னார்? = 
காபநகப்னயர் 

151) தினயாடக்கா உா ன் அரின இக்கினத்டத ழுதினயர் னார்? = 
காபநகப்னயர்  

152) காபநகப்னயர் ந்த பகாயிின் நைப்ள்ினில் ணினரிந்தார்? = தினயபங்கக் 
பகாயில் (தினச்சி) 

153) டயணய சநனத்திினந்து டசய சநனத்திற்கு நாினயர் னார்? = காபநகப்னயர்  

154) னார் நீது தகாண்ை அன்ால் காபநகப்னயர் டயணய சநனத்திினந்து டசய 
சநனத்திற்கு நாிார்? = பநாகாங்கி நீது தகாண்ை அன்ால் 

155) திப்ாைல் திபட்டு தடத் ததாகுத்தயர் னார்? = சந்திபபசகப கயிபாசப் ண்டிதர் 

156) திப்ாைல் திபட்டு தடத் ததாகுித்தயர் னார்? = இபாநாதனபம் நன்ர் 
தான்னுசாநி 

157) ந்த தல்கின் னெம் தநிழ்தநாமினின் தனடநடனனேம், னயர்கின் 
னடநடனனேம், தசால்ின்ம், தானின்ம், கற்டஇன்ம் ஆகினயற்ட தாம்? 
= திப்ாைல் திபட்டு தல்கின் னெம் 

158) ‘றும்னத்தன் டகனால் ண் சாண்’ – ன்று கூினயர் னார்? = எடயனார் 

159) இபயநீ்திபாத் தாகூரின் இக்கினடை உனர்வுக்கு காபணம் துதயன்று காந்தி 
கூறுகிார்? = அயனடைன தாய்தநாமி 

160) நதன்பநாகன் நாயினாயின் ஆங்கிப்பச்சு து பான்து? = தயள்ி பான்து 

161) நதன்பநாகன் நாயினாயின் தாய்தநாமிப் பச்சு து பான்து? = தங்கம் பான்து 
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162) என தநாமினின் தன்டந டதப் தானத்து அடநனேம்? = நக்கின் தன்டந தானத்பத 
அடநனேம் 

163) இபண்ைாயது கல்யி நாாடு டைதற் இைம் னாது? = னபபாச்கர் – குஜபாத் 

164) இபண்ைாயது கல்யி நாாடு டைதற் ஆண்டு னாது? = 1917 

165) னானடைன சாதடகட கண்டு நகிழ்ச்சி அடையதாக காந்தி கூறுகிார்? = 
தஜகதஸீ் சந்திபபாஸ், ி.சி.பாய் 

166) னிற்றுதநாமி குித்து சிந்திக்காநல் கல்யி கற்து, அடித்தம் இல்ாநல் 
கட்ைைத்டத ழுப்னயடத பான்து - ன்று கூினயர் னார்? = காந்தி 

167) னார் பசும் பாது குமந்டதகள், ஆண்கள், தண்கள் அடயனம் நிகுந்த 
ஈடுாட்டுைன் பகட்கின்ர் ன்று காந்தி கூறுகிார்? = னன்சிபாம் பச்சு 

168) னன்சிபாம் பசும் பாது குமந்டதகள், ஆண்கள், தண்கள் அடயனம் நிகுந்த 
ஈடுாட்டுைன் பகட்க காபணம் துதயன்று காந்தி கூறுகிார்? = அயனடைன தாய்தநாமி 
அிவு 

169) ள்ிக்கூைம் யடீ்டைப் பான்று இனக்க பயண்டும். குமந்டதக்கு யடீ்டில் பதான்றும் 
ண்ணங்கலக்கும் ள்ினில் ற்டும் ண்ணங்கலக்கும் தனங்கின ததாைர்ன இனக்க 
பயண்டும் - ன்று கூினயர் னார்? = காந்தி 

170) தாய்தநாமினில் அிடய தறுயபத சிந்தது - ன்று கூினயர் னார்? = காந்திஜி 

171) ‘பயட ததரினாத ததாமிாி, தன் கனயினின் நீது சறீ்ம் தகாண்ைாாம்’ – ன்து 
ந்த தநாமி மதநாமி ஆகும்? = ஆங்கி மதநாமி 

172) தினயானொர் ான்நணிநாட ன் தட ழுதினயர் னார்? = குநபகுனபர் 

173) ான்நணிநாட  கூப்டும் ான்கு யடகனா நணிநாடகள் டயனடய? = 
னத்து, யம், நபகதம், நாணிக்கம் 

174) தினயானொர் ான்நணிநாட தல் த்தட யடகனா ாக்கால் ாைப்ட்டுள்? 
அடய னாடய? = 4 யடக – 1) தயண்ா, 2) கட்ைடக்கித்துட, 3) ஆசிரின யினத்தம், 4) 
ஆசிரினப்ா 

175) குநபகுனபர் ிந்த ஊர் னாது? = தினடயக்குண்ைம் 

176) குநபகுனபர் காம் னாது? = 16 ஆம் தற்ாண்டு 

177) குநபகுனபர் ழுதின பயறு தல்கள் னாது? = ீதிதி யிக்கம், 
னத்துக்குநாபசுயாநி ிள்டத்தநிழ், கந்தர் கிதயண்ா, நதுடபக் கம்கம் 
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178) ‘ன்ணிந்த ததன்கநட’ இவ்யடினில் ததன்கநட உணர்த்தும் தானள் னாது? = 
ததற்கில் உள் தினயானொர் 

179) யாணிதாசின் இனற்தனர் னாது? = த்திபாசலு () அபங்கசாநி 

180) யாணிதாசின் சிப்ன தனர்கள் னாது? = கயிஞபபறு, ாயர் நணி, தநிமகத்தின் 
பயார்ட்ஸ் தயர்த் 

181) ிதபஞ்ச் அபசின் தசயாினர் யினது தற் கயிஞர் னார்? = யாணிதாசன் 

182) யாணிதாசன் ிந்த இைம் னாது? = னதுடயடன அடுத்த யில்ினனூர் 

183) ந்த இன தநாமிகில் யாணிதாசின் ாைல்கள் தநாமிதனர்க்கப்ட்டுள்? = 
உனரினம், ஆங்கிம் 

184) குமந்டத இக்கினம் ன் தட ழுதினயர் னாப? = யாணிதாசன் 

185) ததன்ிந்தினாயின் ததன்ஸ்  அடமக்கப்டும் கபம் து? = நதுடப 

186) ாண்டினாட்டின் டமடநனா தடகபம் து? = நதுடப 

187) உகபந உங்கிக்தகாண்டினக்கும் பயடனிலும் யிமித்தினக்கும் தூங்கா கர் து? 
= நதுடப 

188) ‘நாபனான் தகாப்னழ் நர்ந்த தாநடப’ – ன் யரி இைம்தற்றுள் தல் னாது? = 
ரிாைல் 

189) ‘தநிழ்தகழு கூைல்’ – ன் யரி இைம் தற்றுள் தல் னாது? = னானூறு 

190) ‘தநிழ்ிட தற் தாங்கன நபின் நகிழ்ட நறுகின் நதுடப’ – ன் யரி இைம் 
தற்றுள் தல் னாது? = சிறுாணாற்றுப்டை – (ஆசிரினர் - ல்லூர் த்தத்தார்) 

191) ‘திதனழுயினாப் ண்ன பநம்ட்ை நதுடப, ஏங்குசரீ் நதுடப, ததன்தநிழ் ன்ாட்டு 
ததீுதரீ் நதுடப’ – ஆகின யரிகள் இைம் தற்றுள் தல் னாது? = சிப்திகாபம் 

192) பசபாடு – பயமனடைத்து; பசாமாடு – பசாறுடைத்து; ாண்டினாடு – னத்துடைத்து; 
ததாண்டைாடு – சான்பார் உடைத்து; 

193) அரிநர்த்த ாண்டினிைம் அடநச்சபாக ணினாற்ினயர் னார்? = நாணிக்கயாசகர் 

194) தாஜ்நகாட எத்த தினநட ானக்கர் நகாட அடநத்தயர் னார்? = தினநட 
ானக்கர் 
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195) தினநட ானக்கர் நகாின் உனபம் நற்றும் சுற்வு னாது? = 82 அடி உனபம் + 19 
அடி சுற்வும் தகாண்ைது 

196) நீாட்சினம்டந ிள்டத்தநிமின் ஆசிரினர் னார்? = குநபகுனபர் 

197) நதுடபனில் னதன் னதில் த்தடனாயது தநிழ்ச்சங்கம் டைப்தற்து? = 
ான்காயது தநிழ்ச்சங்கம் 

198) ான்காயது தநிழ்ச்சங்கத்டத நதுடபனில் பதாற்றுயித்தயர் னார்? = யள்ல் 
ாண்டித்துடபத்பதயர் 

199) நீாட்சி அம்நன் பகாயில் ந்த குதி பகானபம் நிகவும் உனபநாது? = ததற்கு 
பகானபம் – 160.9 அடி 

200) ததற்கு பகானபம் த்தட சுடத உனயங்கட தகாண்ைது? = 1511 சுடத உனயங்கள் 

201) நீாட்சி அம்நன் பகாயிில் ந்த குதி பகானபம் நிகவும் டமடநனாது? = 
கிமக்கு பகானபம் 

202) அறுடய யதீி – ஆடைகள் யிற்கும் யதீி; கூ யதீி – தாினக்கடை; நடனயர் யதீி – 
அந்தணர் யதீி; 

203) நதுடப கடப யிமா நல்கு கபநாக ஆக்கினயர் னார்? = தினநட ானக்கர் 

204) திடபக்கயித்திகம்  அடமக்கப்டுயர் னார்? = அ.நனதகாசி 

205) அ.நனதகாசி ிந்த ஊர் னாது? = பநக்குடிக்காடு – தினச்சி நாயட்ைம் 

206) உமயர்கள் யற்ட தன் தசல்யநாக கனதுகிார்கள்? = தற்கதிர்கட 

207) .ிச்சனெர்த்தினின் இனற்தனர் னாது? = .பயங்கை நகாிங்கம் 

208) .ிச்சனெர்த்தி ிந்த ஊர் னாது? = கும்பகாணம் – தஞ்சாவூர் நாயட்ைம் 

209) ீ தந்த கி இது, ீ தந்த கனம்ிது... – த் ததாைங்கும் ாைட ாடினயர் னார்? = 
.ிச்சனெர்த்தி 

210) ாபதிக்குப்ின் கயிடத நபில் தினப்ம் யிடயித்தயர் னார்? = .ிச்சனெர்த்தி 

211) .ிச்சனெர்த்தி கயிடதகள் ன்னும் தில் தநாத்தம் த்தட கயிடதகள் உள்? 
= 83 கயிடதகள் 

212) .ிச்சனெர்த்தி அயர்கள் யமக்கடபஞபாக ணினாற்ின ஆண்டுகள் னாது? = 1924 – 1938 
யடப – (14 யனைம்) 
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213) .ிச்சனெர்த்தி அயர்கள் பகாயில் ிர்யாக அலுயபாக ணினாற்ின ஆண்டுகள் 
னாது? = 1938 – 1954 யடப – (16 ஆண்டுகள்) 

214) உனிரின் னதப  ிச்சனெர்த்தி தட பாற்றுகிார்? = கதிபயட 

215) னக்கில் சிந்த ன னத்திப்ன - ன்று கூினயர் னார்? = தின.யி.க 

216) தசயின் ான்கு யடககள் னாது? = 1) தி தசவு, 2) யிபல் தசவு, 3) பநல்பாக்கு 
தசவு, 4) கீழ்பாக்கு தசவு 

217) கிங்கம் ன்து னாது? = ாவுதல் + ஊடைதல் இடணந்து உனயாகும் ஆடை 
ஆகும் 

218) டகத்தி தசவு டைதறும் இைங்கள் னாது? = காஞ்சி, ஆபணி, நதுடப, பகாடய, 
ஈபபாடு, பநக்குடி, தசன்ிநட, உடனைர், தினனயம் 

219) துணி தய்ன னன்டும் கனயிகள் னாது? = அச்சுநபம், டைநபம், யிழுதுகம்ன, 
குத்துக்கம்ி, ஏைம், ஊதுகுமல், ாவு 

220) உகிபபன டகத்தி தசயின் னன்பாடி து? = தநிழ்ாடு 

221) ஆடைனில் சிப்ன தற் இைங்கள் னாது? = காஞ்சி – ட்ைாடைகள்; தினப்னர் – 
ின்ாடைகள்; நதுடப – சுங்குடிப் னைடயகள்; உடனைர் – கண்ைாங்கி பசடகள்; 
தசன்ிநட - பார்டயகள்  

222) ஆனக்கடகள் அறுத்து ான்கனுள் தினிைம் தற் கட து? = ாைகம் 

223) மங்கா ாைக இக்கண தல்கள் சி = சனந்தம், னறுயல், தசனிற்ினம், 
நதியாணன்  

224) கண்டக்கும் காதுக்கும் நத்துக்கும் இன்ம் னக்கும் கட துதயன்று 
கூப்டுகிது? = ாைகக்கட 

225) 20 யது தற்ாண்டில் ாைக தநிழுக்கு னத்துணர்ச்சி ஊட்டினயர்கள் னார்? = 
ரிதிநாற்கடஞர், சங்கபதாசு சுயாநிகள், ம்நல் சம்நந்தார் 

226) தநிழ் ாைக பபாசிரினர் ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னார்? = ரிதிநாற்கடஞர் 

227) பநடாட்டு ாைக ஆசிரினர்கா பரக்ஸ்ினர், ப்சன், பநாினர் பான்று 
தநிமிலும் ாைகம் உனயாக பயண்டும் ன்று யினம்ினயர் னார்? = ரிதிநாற்கடஞர் 

228) ரிதிநாற்கடஞர் ஆற்ின ணி னாது? = தநிழ் பபாசிரினர் 
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229) உனர்திச் தசம்தநாமித் தகுதி தநிழுக்பக உண்டு  அக்காத்திபபன 
னமங்கினயர் னார்? = ரிதிநாற்கடஞர் 

230) ரிதிநாற்கடஞரின் ாைக தல்கள் னாது? = னொாயதி, காயதி, நாயிஜனம் 

231) ரிதிநாற்கடஞரின் தநிழ் ஆசிரினர் தனர் னாது? = நதுடப சாதி னதினார் 

232) ரிதிநாற்கடஞரின் இனற்தனர் னாது? = சூரினாபானண சாஸ்திரி 

234) ந்த தின் பாது சூரினாபானண சாஸ்திரி ன் தன் தனடப ரிதிநாற்கடஞர் 
 நாற்ிக்தகாண்ைார்? = திப்ாசுபத் ததாடக 

235) கயமி ாற்து ன் தட அடிப்டைனாக தகாண்டு ரிதிநாற்கடஞர் ழுதின 
ாைக தல் னாது? = நாயிஜனம் 

236) யைதநாமி பநாட்டு நபனகடத் தநிழ் ாைக நபபாடு இடணத்து 
ரிதிநாற்கடஞர் ழுதின தல் னாது? = ாைகயினல் 

237) ‘நாப்தனடநடன நக்தகாண்டு அந்பதா’ – ன் யரி இைம்தற்றுள் தல் னாது? 
= நாயிஜனம் 

238) ரிதிநாற்கடஞடப திபாயிை சாஸ்திரி ன்று அடமத்தயர் னார்? = இபாவ் கதூர் 
சி.டய.தாபநாதபம் ிள்ட 

239) னொாயதி, காயதி ஆகின இன ாைகங்கிலும் தண் பயைத்தில் டித்தயர் னார்? = 
ரிதிநாற்கடஞர் 

240) ாைகத்தநிழ் உகின் இநனநட ன்று அடமக்கப்டுயர் னார்? = சங்கபதாஸ் 
சுயாநிகள்  

241) ாைகங்கள் யானிாக க்தி எழுக்கம் ஆகினயற்ட யினேறுத்தினயர் னார்? = 
சங்கபதாஸ் சுயாநிகள் 

242) சங்கபதாஸ் சுயாநிகள் ாைகங்கின் ண்ணிக்டக னாது? = 40 ாைகங்கள் 

243) சங்கபதாஸ் சுயாநிகள்  ாைங்கள் சி கூறுக? = யக்தகாடி, யபீ அிநன்னே, 
சதிசுபாசா, இகுயசா, க்திபகாதா, சதிஅனுசுனா,பகாயன் சரித்திபம், யள்ித் 
தினநணம் 

244) ‘னயின் யியபம்பகாடி...’- த் ததாைங்கும் ாைின் ாைகம் து? = சதிசுபாசா  

245) ‘துடிப்ினக்கும் சங்கபதாசு ழுத்தில் ல்ாம் சுடய தசாட்டும் சந்தனம் 
பதாய்ந்தினக்கும்’ – ன்று சங்கபதாஸ் சுயாநிக ட னகழ்ந்தயர் னார்? = னத்தபரி 
சுப்பநணினம் 

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in   15 of 31.

www.tnpsctamil.in



246) நா – அடநகள்; ா – கடநகள்; யி –நடநகள் – ன்று ந்த தல் கூறுயதாக 
சங்கபதாஸ் சுயாநிகள் கூறுகிார்? = தினயிடனாைற் னபாணம் 

247) நன், இபாயணன், இபணினம் பான் பயைங்கள் னடந்தயர் னார்? = சங்கபதாஸ் 
சுயாநிகள் 

248) சிறுயர்கடக் தகாண்டு ாைகக் குழுக்கடத் பதாற்றுயித்தயர் னார்? = சங்கபதாஸ் 
சுயாநிகள் 

249) ம்நல் சம்ந்தார் சுகுணயிாச சடடன ததாைங்கின ஆண்டு னாது? = 1891 

250) த்தடனாயது யனதில் ம்நல் சம்நந்தார் சுகுணயிாச சடடன ததாைங்கிார்? 
= 18 யது யனதில் 

251) ீதித்துடனில் ணினாற்ின ாைக கடஞர் னார்? = ம்நல் சம்ந்தார் 

252) ம்நல் சம்ந்தாரின் தநாத்த ாைகங்கள் த்தட? = 94 

253) ம்நல் சம்ந்தாரின் ாைகங்கள் சி கூறுக? = நபாகபா, கர்ணன், னனாதி, 
சாதி, தான்யிங்கு 

254) பரக்ஸ்ினர் ாைகங்கள் தழுயின தநிழ் ாைகங்கள் டய? = யாணினபத்து 
யாணிகன், யினம்ின யிதபந, அநாதித்தினன் 

255) பகிக்டக ாைகம் ன் யடகனிடனேம், ாைக டனாண்டினிடனேம் தநிழ் ாைக 
உகிற்கு அினகம் தசய்து டயத்தயர் னார்? = ம்நல் சம்நந்தார் 

256) ம்நல் சம்ந்தாரின் டகச்சுடய கதாாத்திபத்தின் தனர் னாது? = சாதி 

257) ம்நல் சம்நந்தார் தன் சாதி ாத்திபத்டத ற்ி ழுதின கட்டுடப து? = இின 
னணம் 

258) குள் யடியத்டதத் தன் பாக்கிற்பகற் நாற்ி ழுதும் தன்டந டைத்த ாைக 
கடஞர் னார்? = ம்நல் சம்நந்தார் 

259) தநிழ்ாைகப் பபாசிரினர்  அடமக்கப்டுயர் னார்? = ரிதிநாற்கடஞர் 

260) தநிழ்ாைகத் தடடநனாசிரினர்  அடமக்கப்டுயர் னார்? = சங்கபதாஸ் 
சுயாநிகள் 

261) தநிழ் ாைகத்தந்டத, கடஞர் -  அடமக்கப்டுயர் னார்? = ம்நல் சம்நந்தார் 

262) ‘ததாட்ைடத்து ஊறும் நணற்பகணி’ – இக்குட்ாயில் னின்று யனம் அணி னாது? = 
டுத்துக்காட்டு உயடநனணி 
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263) ள்ர்கின் யாழ்க்டகடனச் சித்தரிக்கும் சிற்ிக்கின தல் து? = ள்ல 

264) இபண்டு நடயிகள் நணந்து திண்ைாடும் ள்ின் யாழ்க்டக யத்டத 
யடித்துடபப்து பாப் ாைப்ட்ை தல் னாது? = னக்கூைற்ள்ல 

265) நனத ியம் ற்ி அின உதவும் தல் னாது? = னக்கூைற்ள்ல 

266) தினதல்பயி நாயட்ை பச்சு யமக்கு அடநந்த தல் னாது? = னக்கூைற்ள்ல 

267) சந்தனம் அடநந்த ாக்கடக் தகாண்ை தல் னாது? = னக்கூைற்ள்ல 

268) னக்கூைற்ள்ல ன் தட ாைக ஆக்கம் தகாடுத்தயர் னார்? = ன்ானிப் 
னயர் 

269) னக்கூைற்ள்ல தின் ஆசிரினர் தனர் னாது? = ஆசிரினர் தனர் ததரினாது 

270) னக்கூைில் கக்கும் னென்று ஆறுகள் டயனடய? = தண்தானட, சிற்ாறு, 
பகாதண்ைபாந ஆறு 

271) னக்கூைின் பயறு தனர் னாது? = ஆசூர் யைகடப ாடு 

272) ஊநத்தம் னடய யினம்ிச் சூடும் இடயன் னார்? = சியதனநான் 

273) நனதூரில் உள் நக்கள் தசய்னேம் ததாமில் னாது? = உபாகத் ததாமில் 

274) னக்கூைலுக்குத் ததன்ால் உள் குதி வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? = 
சயீநங்டகத் ததன்கடப ாடு 

275) காடகின் தனர்கள் + யிடதகின் தனர்கள் + 120 நீன் யடககள் + 150 தல் 
யடககள் - ஆகினயற்ட கூறும் தல் னாது? = னக்கூைற்ள்ல 

276) என்து நணிகள் ன்து டயனடய  கூறுக? = னத்து, னட்பாகம், பகாபநதகம், 
யம், இபத்திம், நபகதம், டயபம், நாணிக்கம், டயடூரினம் 

277) கிப்ன பயட ன்து னாது? = கனநார், தகால்ர், தட்ைார் தசய்னேம் பயட 

278) இனற்டக பயாண்டந கூறுகள் த்தட யடகப்டும்? = 6 யடக [ 1) உழுதல், 2) 
யிடதத்தல், 3) ததாழு உபநிடுதல், 4) ீர் ாய்ச்சுதல், 5) கட டுத்தல், 6) காத்தல்] 

279) என ம் டைனேள் நண்டண த்தட ம் டை அயிற்கு உனம் யடப உம 
பயண்டும்? = கால் ம் டை அயிற்கு 

280) என ம் டைனேள் நண்டண கால் ம் டை அயிற்கு உனம் யடப உம 
பயண்டும் – ன்று கூினயர் னார்? = தினயள்லயர் – (தினக்குில்) 
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281) னிர்கலக்கு இடைபன இனக்க பயண்டின தூபங்கள் னாடய? = தல் – ண்பைாை; 
கனம்ன – பபாை; யாடம – யண்டிபனாை; ததன்ட – பதபபாை 

282) தசனற்டக உபம், னச்சிக்தகால்ி நனந்துகள், இல்ாநல் தசய்னேம் பயாண்டந 
வ்யாறு அடமக்கப்டுகின்? = அங்கக பயாண்டந (இனற்டக பயாண்டந) 

283) தநிழ்ாட்டில் பயாண்டந ல்கடக்கமகம் ங்குள்து? = பகாடய 

284) ந்த ந்து தானள்கட ஞ்சகவ்யினம் ன்று அடமக்கப்டுகின்? = பகாநனம், 
சாணம், ால், தனிர், தய் 

285) திப்ாைல் திபட்டில் ாடின னயர்கின் ண்ணிக்டக னாது? = 110 

286) திப்ாைல் திபட்டில் உள் தநாத்த ாைல்கள் னாது? = 1113 

287) அந்தகக்கயி யபீபாகயரின் ிந்த ஊர் னாது? = னதூர் – காஞ்சினபம் நாயட்ைம் 

288) சடீ்டுக்கயி ாடுயதிலும், டகச்சுடய ததும் ாடுயதிலும் யல்யர் னார்? = 
அந்தகக்கயி யபீபாகயர் 

289) அந்தகக்கயி யபீபாகயர் இனற்ின பயறு தல்கள் னாது? = சந்திபயாணன் பகாடய, 
பசனைர் னனகன் ிள்டத்தநிழ், பசனைர்க்கம்கம், தினக்கழுக்குன்ப்னபாணம் 

290) னாடடன குிக்கும் பயறு தனர்கள் னாது? = கம், நாதங்கம், பயமம், கடு, 
கம்ா, டகம்நா 

291) அந்தகக்கயி யபீபாகயர் ாடின யள்ல் னார்? = இபாநயள்ல் 

292) ியிபபன கண் ார்டய இமந்த கயிஞர் னார்? = அந்தகக்கயி யபீபாகயர் 

293) நடனனயி ன் தின் ஆசிரினர் னார்? = கி.யா.ஜகந்ாதன் 

294) நடனனயி தில் த்தட தடப்னகில் ாைல்கள் ததாகுக்கப்ட்டுள்? = 13 
தடப்னகில் 

295) கி.யா.ஜகந்ாதன் அயர்கின் பயறு தல்கள் னாது? = காஞ்சினில் இன்ம், ாபைாடி 
இக்கினம், குமந்டத இன்ம், நச்சுயடீு 

296) பதயதாசி நபில் ிந்து பதயதாசி நபட எமிப்தற்கு ாடுட்ையர் னார்? = 
னெயலூர் இபாநநிர்தம் அம்டநனார் 

297) தற் தானால் த்தட னொாய்க்கு இபாநநிர்தம் அம்டநனார் யிற்கப்ட்ைார்? = 10 
னொாய்க்கு 
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298) இபாநநிர்தம் அம்டநனார் ந்த யனதில் பதயதாசி எனயனக்கு யிற்கப்ட்ைார்? = 5 
யது அகடய 

299) இபாநநிர்தம் அம்டநனார்க்கு இடசனேம் ாட்டினனம் கற்றுத்தந்தயர் னார்? = அயர் 
கணயர் சுனம்ன 

300) இபாநநிர்தம் அம்டநனாடப ‘தநிமகத்தின் அன்ிதசண்ட்’  அடமத்தயர் னார்? = 
அிஞர் அண்ணா 

301) இபாநநிர்தம் அம்டநனாரின் னதல் பாபாட்ைம் ைந்த ஆண்டு து? = 1917 

302) இபாநநிர்தம் அம்டநனாரின் னதல் பாபாட்ைம் ைந்த இைம் னாது? = நனிாடுதுட 

303) ஆங்கிபனர்கின் தடை உத்தபவு காபணநாக தான் பசாநல் தது கனத்துக்கட 
‘கனம்டகனில்’ ழுதி தயிப்டுத்தின யிடுதட பாபாட்ை யபீர் னார்? = இபாநநிர்தம் 
அம்டநனார்  

304) னெயர்ண தகாடிடன ஆடைனாக அணிந்தயர் னார்? = இபாநநிர்தம் அம்டநனார் 

305) காந்தினத்டத ற்பார் குடிடசனில் யாம பயண்டும்  கூினயர் னார்? = காந்தி 

306) கதர் அணிந்தயர்கள் உள்பயபவும் ன் டகடன தன் குடிில் அடநத்தயர் 
னார்? = இபாநநிர்தம் அம்டநனார் 

307) இபாநநிர்தம் அம்டநனார் அயர்கள் தநாமிப்பாபாட்ைத்தில் கந்து தகாண்ை ஆண்டு 
னாது? = 1938 

308) இபாநநிர்தம் அம்டநனார் 1938 ஆம் ஆண்டில் – 42 ாட்கள் +  577 டநல்கள் + 87 
கூட்ைங்கில் கந்து தகாண்டு தநாமிப்பாரில் தினச்சி னதல் தசன்ட யடப 
டைனணம் பநற்தகாண்டு பசிார் 

309) 1938 ஆம் ஆண்டில் டைதற் தநாமிப்பாரில் கந்து தகாண்டு தினச்சி னதல் 
தசன்ட யடப டைனணம் பநற்தகாண்ை எபப தண்நணி னார்? = இபாநநிர்தம் 
அம்டநனார்  

310) தநிமக அபசு டமப் தண்கள் தினநண உதயித் திட்ைத்டத துயக்கின ஆண்டு னாது? 
= 1989 ஆண்டு 

311) தநிமக அபசு டமப் தண்கள் தினநண உதயித் திட்ைத்டத னானடைன தனபால் 
துயக்கிர்? = இபாநநிர்தம் அம்டநனார் 

312) தினச்தசந்திற்கம்கம் ன் தட ழுதினயர் னார்? = சுயாநிாத பதசிகர் 

313) சுயாநிாத பதசிகரின் சிப்ன தனர் னாது? = ஈசா பதசிகர் 
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314) கம்கம் த்தட உறுப்னகடக் தகாண்ைது? = 18 (கம் – 12; கம் – 6) 

315) தினயாயடுதுட ஞாபதசிகபாகின அம்யா பதசிகனெர்த்திக்கு ததாண்ைபாக 
இனந்த னயர் னார்? = சுயாநிாத பதசிகர் 

316) சுயாநிாத பதசிகர் னாரிைம் கல்யி கற்ார்?  = நனிபறும் தனநாள் 

317) ‘சிட அனனுக்கானின்’ ன் யரி இைம்தற்றுள் தல் னாது? = 
தினச்தசந்திற்கம்கம் 

318) தநிமில் னதல் யினத்தப்ா காப்ினம் து? = சயீகசிந்தாநணி 

319) நணதல், னக்திதல் ன்று சிப்ிக்கப்டும் தல் னாது? = சயீகசிந்தாநணி 

320) சயீகசிந்தாநணி ன் தட ழுதினயர் னார்? = தினத்தக்கபதயர் 

321) தினத்தக்கபதயரின் பயறு தல் னாது? = ரியினத்தம் 

322) ிடனாடந பகாட்ாட்டை யிக்கும் எபப தநிழ் தல் து? = ரியினத்தம் 

323) சயீகசிந்தாநணி காப்ின தடயா சயீகன் ஆசிரினபால் ந்த தனரில் 
ாபாட்ைப்டுகிார்? = காநத்திகன் 

324) ‘யழீ்ந்து, தயண்நடம தயழும் யிண்டறு தனயடப தனம்ாம்ன’ – த் 
ததாைங்கும் ாைல் இைம்தற் தல் னாது? = சயீகசிந்தாநணி 

325) சயீகின் ஆசிரினர் தனர் னாது? = அச்சணந்தி  

326) யிடனாட்டின் அடிப்டை பாக்கம் னாது? = பாட்டினிடுதல் 

327) ஆனெர் நல்னுக்கும், ற்கிள்ிக்கும் இடைபன டைதற் யபீயிடனாட்டை கூறும் 
தல் னாது? = னானூறு 

328) றுதழுவுதல் ந்த ித்தின் யபீ யிடனாட்ைாகும்? = னல்ட ிம் 

329) நதுடபனில் னாடப்பார் காண்தற்காக கட்டின திைின் தனர் னாது? = தனக்கம் 
நண்ைம் 

330) தனக்க நண்ைத்டத கட்டின நன்ன் தனர் னாது? = தினநட ானக்கர் 

331) பகாமினைரின் டமன தடகர் தனர் னாது? = உந்டதனைர் 

332) தநிமரின் தற்காப்ன கடனில் சிந்து யிங்குயது து?  = சிம்ாட்ைம் 

333) நகிர் யிடனாடும் யிடனாட்டு து? = ஏடபனாடுதல் 
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334) ‘தநிழுண்டு தநிழ் நக்கலண்டு – இன்த் 

    தநிழுக்கு ாலம் தசய்பயாம் ல் ததாண்டு’ – ன்று கூினயர் னார்? =          
ாபதிதாசன் 

335) பநமி ிடிக்கும்டக பயல்பயந்தர் பாக்கும்டக –  ததாைங்கும் ாைட ாடினயர் 
னார்? = கம்ர் 

336) கம்ர் ிந்த ஊர் னாது? = பதபழுந்தூர் – நனிாடுதுட அனகில் 

337) கம்டப ஆதரித்த யள்ல் னார்? = சடைனப் யள்ல் 

338) கம்ரின் காம் னாது? = 12 ஆம் தற்ாண்டு 

339) கம்ரின் பயறு தல்கள் னாது? = சிட ழுது, ர் ழுது, தினக்டக யமக்கம், 
சபசுயதி அந்தாதி, சைபகாபந்தாதி, கம்பாநானணம் 

340) ல்டகடதனல்ாம் கைந்து ங்கும் பந்து யாழும் நக்கள் நங்கடக் 
தகாள்ட தகாண்டு யினக்க டயக்கும் யிந்டத தநாமி து? = ஏயினம் 

341) காண்யடபக் கயர்ந்திழுக்கும் உள்ங்கடத் தன்யனப்டுத்தும் உனர்ந்த கட து? 
= ஏயினக்கட 

342) தநிமகத்தில் குடக ஏயினங்கள் கண்டுிடிக்கப்ட்ை இைங்கள் னாது? = 25 

343) சங்ககா ஏயினங்கள் வ்யாறு அடமக்கப்ட்ை? = கண்தணழுத்து 

344) ழுத்து ன்தற்கு ஏயினம் ன்றும் தானள் உண்டு க் கூறும் இன தல்கள் 
னாது? = ரிாைல், குறுந்ததாடக 

345) பர்பகாடு, பகாணக்பகாடு, யடபகாடு ன் னாது? = ஏயினம் யடபயதற்கா 
அடிப்டை பகாடுகாகும் 

346) ழுத்துக்கட உனயங்காக (அ) சித்திப ழுத்துகாக தகாண்ை ாடு து? 

    = சீா 

347) டுகல் யணக்கம் ற்ி கூறும் தல் னாது? = ததால்காப்ினம் 

348) ஏயினக்கடனின் தனர்கள் சியற்ட கூறுக?  

    = ஏவு, ஏயம், ஏயினம், சித்திபம், ைம், ைாம், யட்டிடகச் தசய்தி 

349) ஏயினக்கடஞரின் பயறு தனர்கள் னாது?  
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    = ஏயினர், ஏயினப் னயன், சித்திபக்காபர், கண்டள் யிடஞன், யித்தக யிடஞன், 
கியியல்பான் 

350) ‘ண்ணத்டத யண்ணம் துடணதகாண்டு யடபயடப’ வ்யாறு அடமப்ர்? 

    = கண்டள் யிடஞன் 

351) ஆண் ஏயினர் – சித்திபாங்கதன்; தண் எயினர் – சித்திபபசா; 

352) ‘ஏயினச்தசந்தல் உடப தற்கிைக்டகனேம் கற்றுத்துடப் பாக தாற்தகாடி நைந்டத 
நாதயி’ – ன் யரி இைம்தற்றுள் தல் னாது? = சிப்திகாபம் 

353) ‘ஏயத்தடன இைனுடை யப்ன’ ன் யரி இைம்தற் தல் னாது?  

    = னானூறு 

354) காட்சிகள் தடீ்ைப்ட்ை திடபச்சடீகள் வ்யாறு அடமக்கப்டுகின்? = மிி 

355) யண்ணங்கயாநல் கரித்துண்டுகால் யடியம் நட்டும் யடபயது வ்யாறு        
அடமக்கப்டுகிது? = னடனா ஏயினம் 

356) ஆடு னதா 12 பாசிகள் + யிண்நீங்கடனேம் யடபந்த தசய்தி கூறும் தல் னாது? = 
தடுல்யாடை 

357) னார் காத்தில் நடந்து தகாண்டினந்த ஏயினக்கடக்கு நீண்டும் னத்துனிர் 
ஊட்ைப்ட்ை? = ல்யர்கள் 

358) சித்திபகாபப்னி ன்று அடமக்கப்ட்ை நன்ர் னார்? = னதாம் நபகந்திபயர்நன் 

359) னதாம் நபகந்திபயர்நன் ழுதின ஏயின தின் தனர் னாது? = தட்சிண சித்திபம் 

360) சித்தன்யாசல் அடநந்துள் நாயட்ைம் து? = னதுக்பகாட்டை நாயட்ைம் 

361) சித்தன்யாசல் ந்த ாண்டின நன்ன் காத்தில் கட்ைப்ட்ைது? = அயிபசகப 
வயல்ன் 

362) சித்தன்யாசில் ஏயினம் யடபந்த ஆசிரினர் தனர் னாது? = இம்தகதநன் 

363) சித்தன்யாசல் ஏயினக்கடனின் காம் ந்த தற்ாண்டை பசர்ந்தது? = கி.ி.9 ஆம் 
தற்ாண்டு 

364) தஞ்டசடன ஆண்ை நபாட்டினர்கள் டதக் தகாண்டு ஏயினம் யடபந்தர்? = ஏட, 
கண்ணாடி, தந்தங்கள்  
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365) யடகப்ட்ை ண்னகடக்தகாண்டு தனர்ச்தசாற்கள், யிடச்தசாற்கட யிட்டு 
ீங்காது தசய்னேலக்பக உரிடந தற்று யனவும் தசாற்கள் னாது? = உரிச்தசாற்கள் 

366) இக்கணயடகச்தசாற்கின் யடககள் னாது? = 4 (தனர்ச்தசால், யிடச்தசால், 
இடைச்தசால், உரிச்தசால்) 

367) ததான்டந நிக்க உக தநாமிகள் த் ததாைங்கும் ாைட ழுதினயர் னார்? = 
பதயபனப் ாயணர் 

368) கயினபசு கண்ணதாசன் ிந்த ஊர் னாது? = சிறுகூைல்ட்டி (1927) 

369) கண்ணதாசின் இனற்தனர் னாது? = னத்டதனா 

370) கண்ணதாசின் னடப்தனர்கள் சியற்ட கூறுக? = காடபனத்துப் னயர், 
யணங்கானடி, ார்யதிாதன், ஆபபாக்கினாதன், கநகப்ிரினா 

371) தஜர்நன் ாட்டின் தகாடுங்பகாபாகக் கனதப்ட்ையர் னார்? = ஹிட்ர் 

372) இந்தினாடய ற்ி தயாக பசினதற்காக ஹிட்னக்கு திபாகத் திடநனாக 
யாதாடி, ழுத்து னெம் ஹிட்டப நன்ிப்னக் பகட்கச் தசய்தயர் னார்? = தசண்கபாநன் 

373) டக யணிகர் யற்ட சிந்த தசல்யம் ன்று கூறுகின்ர்? = தங்கம், டயபம் 

374) னயர்கள் யற்ட சிந்த தசல்யம் ன்று கூறுகின்ர்? = கல்யிச் தசல்யம் 

375) பயற்றுடந நற்றும் பயற்றுடந உனனகள் த்தட யடகப்டும்? = 8 யடக 

376) ந்த இன பயற்றுடநக்கு பயற்றுடந உனனகள் கிடைனாது? = னதல் நற்றும் ட்ைாம் 
பயற்றுடந  

377) தனர்ச்தசால்ிது தானடச் தசனப்டு தானாக பயறுடுத்துயது வ்யாறு 
கூப்டுகிது? = இபண்ைாம் பயற்றுடந ஆகும் 

378) இபண்ைாம் பயற்றுடந உனன னாது? –   

379) னென்ாம் பயற்றுடந உனனகள் னாது? = ஆல், ஆன், எடு, ஏடு 

380) ான்காம் பயற்றுடந உனனகள் னாது? = கு 

381) ந்தாம் பயற்றுடந உனனகள் னாது? = இல், இன் 

382) ஆாம் பயற்றுடந உனன னாது? = அது 

383) மாம் பயற்றுடந உனனகள் னாது? = கண், உள், பநல், கீழ் 
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384) யிி பயற்றுடந  அடமக்கப்டும் பயற்றுடந யடக னாது? = ட்ைாம் பயற்றுடந 

385) என தனடபக் தகாண்டு னடினேம் னற்றுப் தாத யிடச்தசால் வ்யாறு 
அடமக்கப்டுகிது? = தனதபச்சம் 

386) ம் னன்பார் ப்தானட ச்தசால்ால் குித்து யமங்கிார்கபா 
அப்தானட அச்தசால்ால் குிப்து வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது?? = நபன – .கா:- 
னாடக்கன்று 

387) நபனச் தசாற்கடப் னன்டுத்தாநல் பயறு தசாற்கடப் னன்டுத்துயடத வ்யாறு 
அடமக்கப்டுகிது? = நபனப்ிடம – .கா:- னாடக்குட்டி  

388) உனிர்கடப் ினிை பயண்ைாம் ன்று நன்ர் ிம்ிசாபர்க்கு அிவுடப கூினயர் 
னார்? = தகதந னத்தர் 

ஏதபழுத்ததானதநாமி :- 

எபப என ழுத்தாது என தசால்ாக யந்து தானள் தனயது____ப்டும்? = 
ஏதபழுத்ததானதநாமி  

ஏதபழுத்ததானதநாமிகள் தநாத்தம் த்தட யடகப்டும்? = 42 யடககள் 

தட்தைழுத்தாகின ஏதபழுத்ததானதநாமி த்தட ழுத்துக்கட தகாண்ைது? = 40 
ழுத்துக்கள் 

குில் ழுத்தாாகின ஏதபழுத்ததானதநாமி த்தட ழுத்துக்கட தகாண்ைது? = 2 
ழுத்துக்கள்  

தட்தைழுத்துகின் ிரிவுகள் னாது? = 9 ிரிவுகள் :-   

     1) உனிர் யனக்கம் - 6;              2) ந யனக்கம் – 6;  

     3) த யனக்கம் – 5;                  4)  யனக்கம் – 5;  

     5)  யனக்கம் – 5;                  6) க யனக்கம் – 4;  

     7) ய யனக்கம் – 4;                  8) ச யனக்கம் – 4;   

     9) ன யனக்கம் – 1] 

1) உனிர் யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் - 6 :-  

    a) ஆ – சு (ஆவு), ஆன்நா, இபக்கம், ிடவு;  

    b) ஈ – டய, தா, குடக, பத;ீ  
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    c) ஊ – உணவு, இடச்சி, ஊன், தடச;              

    d)  – அம்ன, உனர்ச்சி நிகுதி;  

    e)  – அமகு, உனர்வு, உரிடந, தடயன், இடயன், தந்டத;  

    f) ஏ – நகிழ்ச்சி;                    

2) ந யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் - 6 :-  

    a) நா – அமகு, பநன்டந, தரின, உனர்ந்த, நபம்;              

    b) நீ – உனர்ச்சி, பநப, உச்சி;  

    c) னெ – னெப்ன, னென்று, னதுடந;                 

    d) பந – அன்ன, பநம்ாடு;  

    e) டந – அஞ்சம், ழுதுடந, இனள்;         

    f) பநா – பநாதல், னகபதல் 

3) த யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் - 5 :-  

    a) தா – அமிவு, தாண்டுதல், தகாடு, பகட்து;            

    b) த ீ– தனப்ன, தடீந;  

    c) தூ – தூய்டந, டக;                

    d) பத – கைவுள், அனள்;  

    e) டத – என திங்கள், தானத்து; 

4)  யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் – 5 :-  

    a) ா – ாட்டு, அமகு;                b) ன – நர், னயி;  

    c) ப – தடப, பநகம்;                d) ட – தகாள்கம், இடந;  

    e) பா – பாதல்;  

5)  யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் – 5 :-  

    a) ா – ாக்கு, அனார்;              b) ீ – னன்ிட ீ;  

    c) ப – அன்ன, அனள்;                d) ட – இகழ்ச்சிக்குிப்ன;  
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    e) பா – பாய், துன்ம்; 

6) க யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் – 4 :-  

    a) கா – காத்தல், பசாட;            b) கூ – ிம்;  

    c) டக – டக, எழுக்கம்;              d) பகா – நன்ன், சு; 

7) ய யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் – 4 :-  

    a) யா – யனதல்;                    b) ய ீ– நர், யினம்னதல்;  

    c) டய – டயத்தல், டயக்பகால்;     d) தய – டகப்ற்றுதல், எிக்குிப்ன 

8) ச யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் – 4 :-  

    a) சா – சாதல்;                      b) ச ீ– இகழ்ச்சிக்குிப்ன, இக்குி;  

    c) பச – காட டு, சியப்ன;          d) பசா – நதில், கர் 

9) னா யனக்கம் தகாண்ை ழுத்துகள் – 1 :-   a) னா – னாடய, எனயடக நபம்; 

குில் ழுத்துக்கள் – 2 :- a) தா – பாய், துன்ம்;         b) து – உண், அடசத்தல்; 

நபன தனர்கள் சி :- 

தாயபங்கின் உறுப்ன தனர்கள் சி :- ஈச்சபயாட, ததன்ங்கீற்று, கனகுக் கூந்தல், 
தல்தாள், பசாத்தட்டு, னெங்கில் இட, தாடம நைல், பயப்ந்தடம 

யிங்கு நற்றும் டயகின் இடநப் தனர்கள் சி :- ஆட்டுக்குட்டி, குதிடப குட்டி, 
ாய் குட்டி, ன்ி குட்டி, னட குட்டி, னிப்ழ், கீரிப்ிள்ட, சிங்கக்குனட, 
சுங்கன்று, நான்கன்று, பகாமிக்குஞ்சு, குனயிக்குஞ்சு 

டய நற்றும் யிங்குகின் யாமிைம் சி :- குதிடபக் தகாட்டில், பகாமிக்கூண்டு, 
பகாமிப்ண்டண, நாட்டுத்ததாழுயம், னாடக்கூைம், யாத்துப்ண்டண, ஆட்டுப்ட்டி 

டயகின் எிகள் சி :- காகம் கடபனேம், கிி தகாஞ்சும், குனயி கீச்சிடும், பகாமி 
தகாக்கரிக்கும், யண்டு னபலும், னா குனுகும், பசயல் கூவும், ஆந்டத அறும், 
யாம்ாடி ாடும் 

யிங்குகின் எிகள் :- சிங்கம் னமங்கும், சு கதறும், னி உறுனம், னது 
க்காநிடும், ஆடு கத்தும், குபங்கு அப்னம், ாய் குடபக்கும், குதிடப கடக்கும், ரி 
ஊடனிடும்  

அனற்தசால் பகற் தநிழ்தசாற்கள் சி :-  
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1) அசல் – னதல்;   2) அனுயம் – ட்ைிவு;   3) அானம் – பரிைர்; 

4) அிபரகம் – ன்பீாட்டு;  5) சிாரிசு – ரிந்துடப;  6) சட – அடய; 

7) கர்யம் – தசனக்கு; 8) ினணர் – யல்லுர்; 9) அந்தஸ்து – தகுதி;  

10) கண்தினஷ்டி – கண்பணறுட்டுயிட்ைது 

நபனச் தசாற்கள் சி :- 

       உனிரிம்           ஆண்              தண் 

1)    ஆடு                தகர்               நி 
2)    குபங்கு            கடுயன்             நந்தி 
3)    ண்டு             அயன்            தடை 
4)    நனில்             பாத்து             அகு 
5)    நாடு               னது               ாகு 

                       யிடை              ஆ 
                       காட               - 
 

6) நான்                 கட               ிடண 
7) பகாமி                பசயல்              தட்டை 

 

ிடண ன்தன் தானள் னாது? = ஆடச, உைன்ாடு, எட்ைகம், கயரிநா, கழுடத, குதிடப, 
ாய், ன்ி, னல்யாய், னாட இயற்ின் தண் இத்திற்கு ிடண ன்று கூறுயர் 

தசாற்தானள் தனக :- 

 ண் – இடச 
யண்டந – தகாடைத்தன்டந 

பாற்ி – யாமத்துகிபன் 
இனக்டக – ஆசம் 
னடப – குற்ம் 

னக்கும் – தனம் 
சுடும் – யனத்தும் 
அன் - அடய பால்ய 
ய்னாடந – யனந்தாநல் 
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அகம் – உள்ம் 
அடநனேம் - உண்ைாகும். 
அிடக - அிதல் பயண்டும் 
தாட – டை 
கைப – கைடந 
ஆர்கி - ிடந்த ஏடசனேடைன கைல் 
காதல் - அன்ன, யினப்ம் 
பநடத - அிவு தட்ம் 
யண்டந - ஈடக, தகாடை 
ிணி – பாய் 
தநய் – உைம்ன 
ால்ப்ற்ி - எனக்கச் சார்ன 
சானினும் – அமினினும் 
தூஉனம் - தூய்டந உடைபனார் 
ஈனேம் – அிக்கும் 
தி – யமி 
நாந்தர் – நக்கள் 
யப்ன – அமகு 
தூறு – னதர் 
யித்து – யிடத 
சுமி - உைல்நீது உள் சுமி, ீர்ச்சுமி 
துன்ர் - டகயர், அமகின நர் 
ரியாய் – அன்ாய் 
சாடும் - தாக்கும், இழுக்கும் 
ஆடுரி - ஆடுகின் குதிடப 
டகம்நண்ணவு - என சாண் வும் தானள் தகாயர். 
தநத்த – நிகுதினாக 
ந்தனம் -  பாட்டி 
னயரீ் – னயர்கப 
கடநைந்டத – கடநகள் 
உண்தாழுது – உண்டம்தாழுது 
தினும் – தற்ாலும் 
ால்ற்ி - எனக்கச் சார்ன (டுிடடநனில் 
இனந்து நாறுதல்) 
பதால்யற்ி – பதால்சுனங்கி 
சானினும் – அமினினும் 
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சான்ாண்டந - அிவு எழுக்கங்கில் ிடத்து 
ிற்ல் 
குன்ாடந - குடனாது இனத்தல் 
தூஉனம் - தூய்டந உடைபனார் 
ஈனேம்  - அிக்கும் 
ில்ாடந – ிடனாடந 
தி – யமி 
தூய்டந - தூன தன்டந 
நாந்தர் – நக்கள் 
ிட எழுக்கம் - பநா எழுக்கம் 
பதற்ாதான் – கடைப்ிடிக்காதயன் 
யப்ன – அமகு 
தூறு – னதர் 
யித்து – யிடத 
ன்ணிந்த - லும்ட நாடனாக அணிந்த 
ததன்கநட - ததற்கில் உள் தினயானொர் 
னங்பகாயில் - தினயானொர் பகாயிின் தனர் 
னண்ணினார் – இடயன் 
துடந – உனயம் 
தநய்தானள் - ிடனா தானள் 
கணக்கானர் - ஆசிரினர். 
நாரி – நடம 
பசநம் – ம் 
பதசம் – ாடு 
னட்டு – குயினல் 
தத்தி – தற்ி 
தின – தசல்யம் 
ககம் – தான் 
பகா – அபசன் 
ிபயதம் – டைனல்அனது 
னபயி – குதிடப 
கடுகி – யிடபந்து 
பநமி - கப்ட, ர் 
பயந்தர் – நன்ர் 
ஆமி – பநாதிபம் 
சூழ்யிட - உண்ைாகும் யறுடநத் துன்ம் 
காபார் - பநகத்டத ஆலகின்யர்காகின உமயர் 
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கசடு – குற்ம் 
ிற்க - கற்யாறு ைக்க 
ண் - ண்கள், கணக்கு 
ழுத்து - இக்கண இக்கினங்கள் (யரியடிம்) 
உயப் – நகிம 
தடக்கூடி – என்றுபசர்ந்து 
உடைனார் – தசல்யர் 
இல்ார் – டம 
க்கற்று – கயடப்ட்டு 
கடைனர் – தாழ்ந்தயர் 
ததாட்ைடத்து - பதாண்டும் அவு 
நாந்தர் – நக்கள் 
சாந்துடணனேம் – சாகும்யடபனிலும் 
நாப்ன – ாதுகாப்ன 
கானறுயர் – யினம்னயர் 
யிழுச்தசல்யம் - சிந்த தசல்யம் 
நாடு – தசல்யம் 
தத்தும் னல் - தத்திச்தசல்லும் ீர் 
நபதான் நத்தர் - தனம்ித்தாகின சியதனநான். 
கம், நாதங்கம், பயமம், கடு, கம்நா, டகம்நா – 
னாட 
கம் – சந்தம் 
நாதங்கம் – தான் 
பயமம் – கனம்ன 
சுடு – னது 
கம்நா - கம் நாவு 
யிண் – யாம் 
யடப – நட 
னமவு – நத்தம் 
நதுகபம் - பதன் உண்டம் யண்டு 
கதி – துடண 
பறு – தசல்யம் 
ி - நிகுதி (நிக்க) 
தபம் – தகுதி 
னயி – உகம் 
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ிரித்து ழுதுக: 
 
* னாததின் - னாது + ின் 
* தாய்னாததாழுகின் - தாய்னாது + 
எழுகின் 

* னங்பகாயில் - ன + பகாயில் 
* னடைத்ததன்ார் - னடைத்து + ன்ார் 
* ன்றுனகுயார் - ன்று + உனகுயார் 

* ன்ணிந்த - ன்ன + அணிந்த 
* பரிங்பக - பர் + இங்பக 
* பசநன - பசநம் + உ 
* பதசதநல்ாம் - பதசம் + ல்ாம் 
* னயப்தண் - னயம் + தண் 
* தற்கதிர் - தல் + கதிர் 
* ிவுனண்பைா - ிவும் + உண்பைா 
* நண்டண்பைா - நண் + உண்பைா 
* ின்டி - ின் + அடி 
* எினேண்பனா - எி + உண்பைா 
* கசை - கசடு + அடி 
* நணற்பகணி - நணல் + பகணி 
* ழுத்ததன் - ழுத்து + ன் 
* கற்ிந்தார் - கற்று + அிந்தார் 
* நாைல் - நாடு + அல் 
 
தனனக்பகற் சரினா யிடகள் 
சியற்ட கூறுக :-  
 
   1) அடுப்ன னெட்டு;      2) சந்தம் னசு;  
   3) பகாம் இடு;       4) நாடய இடி;  
   5) ானாசம் குடி;      6) ாடப் னகு;  
   7) நனந்து னகட்டு;     8) குைம் யட;  
   9) காய்கி அரி;      10) நர் காய்;  
   11) இட ி;       12) யிபட தசாடுக்கு;               
13) இட்ி அயி;        14) உணடய ரிநாறு;    
15) உநிடனக் கனக்கு;   16) ீர் ாய்ச்சு 
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