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8 யது தநிழ் னத்தகம் யிா – யிடை அடிப்டைனில் தனாரிக்கப்ட்ைது :1) தானேநாயர் அயர்கள் னாரிைம் உததசம் பற்று துயம் னண்ைார் = தினனெர்
நபில் யந்த பந குனயிைம்
2) தானேநாயர் துயம் னண்ை ஆண்டு னாது? = 1736 (31 யது அகடய)
3) ‘னத்தத யதந பநாய்த்த சும் பாற்சுைதப’ – த் பதாைங்கும் ாைட ாடினயர்
னார்? = தானேநாயர்
4) தானேநாயர் ிந்த இைம் னாது? = ாகப்ட்டிம் நாயட்ைம் – தினநடக்காடு னும்
தயதாபண்னத்தில்
5) தானேநாயர் ணினரிந்த ணினின் பனர் னாது? = கணக்கர்
6) தானேநாயர் னாரிைம் கணக்கபாக ணினரிந்தார்? = தினச்சிபாப்ள்ிடன ஆண்ை
யிஜனபங்க பசாக்காத ானக்கர் ன் அபசர் நற்றும் அயர் நடயி இபாணி நீ ாட்சி
ஆட்சினிறம் கணக்கபாகப் ணினாற்ிார்.
7) ‘தானேநாயர் தினப்ாட்டு ாைல்’ தில் உள் தடப்னகில் சியற்டக் கூறுக? =
பாபக்கண்ணி, ந்ாட்கண்ணி, கிிக்கண்ணி, ஆன்ந்தக்கிப்ன
8) தானேநாயரின் குிக்தகாள் னாது? = ல்தானம் இன்னற்ினக்க ிடப்துதய
அல்ாநல் தயபான்ிதனன் பாபதந
9) தானேநாயரின் காம் னாது? = 18 ஆம் தற்ாண்டு
10) தானேநாயரின் நடயி பனர் னாது? = நட்டுயார் குமி
11) தானேநாயரின் தந்டத நற்றும் தாய் பனர் னாது? = தகடிினப் ிள்ட, பகஜயல்ி
அம்நாள்
12) ‘தானேநாசுயாநிகள் தினப்ாைல் திபட்டு’ – ன் தின் சிப்ன பனர் னாது? = தநிழ்
பநாமினின் உிைதங்கள்
13) நத்தூய்டந, க்திச்சுடய ஆகினயற்ட ஊட்டும் தல் னாது? = தானேநாயர் ாைல்
திபட்டு
14) ‘தானேநாசுயாநிகள் தினப்ாைல் திபட்டு’ – ன் தின் தல் அடநப்ன னாது? = 36
தடப்ன + 56 ிரிவு + 1452 ாைல்கள்
15) னானடைன ாைல்கில் உயடநகறம் மபநாமிகறம் நிகுதினாக ிடந்துள்? =
தானேநாயரின் ாைல்கில்
16) தானேநாசுயாநிகள் தினப்ாைல் திபட்டு - ன் தில் இைம் பற்றுள் 1452
ாைல்கில் த்தட ாைல்கள் கண்ணிகாகவும், பயண்ாக்காகவும் உள்? = 771
ாைல்கள் கண்ணிகாகவும் + 83 ாைல்கள் பயண்ாக்காகவும் இைம் பற்றுள்
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17) தானேநாயர் ிடவு இல்ம் அடநந்துள் இைம் து? = இட்சுநினபம் –
இபாநாதனபம் நாயட்ைம்
18) தானேநாயர் றேதின ாைல்கில் ந்த தடப்ின் கீ ழ் அடநந்த ாைல்கள் நிகவும்
னகறேடைனது? = பாபக்கண்ணி
19) யள்ானம், ாபதினானம் ின கயிடதகள் ாை னன்தாடினாகத் திகழ்ந்தயர் னார்?
= தானேநாயர்
20) தநிமில் பநய்ப்பானள் ற்ி னகழ்பற் ாைல்கட இனற்ினயர் னார்? =
தானேநாயர்
21) அணு துடக்காத கிபபம்ின் நாிடக அடநந்துள் ாடு து? = உனசினா
22) அணு துடக்காத கிபபம்ின் நாிடகனின் சுபங்கப் ாதுகாப்னப் பட்ைகத்தில் உள்
தநிழ் தல் து? = தினக்குள்
23) இங்கிாந்து ாட்டின் அனங்காட்சினகத்தில் ந்த தறைன் இடணத்து தினக்குள்
டயக்கப்ட்டுள்து? = யியிினம்
24) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் தினக்குட ஆங்கித்தில் பநாமிபனர்த்து பயினிட்ை ஆண்டு
னாது? = 1886 – (82 யது அகடயனில்)
25) தடதனர் ட்ன டத தான்து ன்று தினயள்றயர் தன் தில் குிப்ிடுகிார்? =
ததய்ிட தான்து
26) ண்னடைனார் ட்ன டத தான்து ன்று தினயள்றயர் தன் தில் குிப்ிடுகிார்?
= யில்பதாறும் தல்னம் தான்து
27) அிவுடைனார் ட்ன டத தான்து ன்று தினயள்றயர் தன் தில் குிப்ிடுகிார்?
= யர்ிட தான்து
28) டிக்கும் தாது உதடுகள் எட்டி ிற்கும் குள் அடநப்ன தினக்குின் ந்த குில்
இைம்பற்றுள்து? = குள் 350
.கா :- (ற்றுக ற்ற்ான் ற்ிட அப்ற்டப்
ற்றுக ற்று யிைற்கு) – குள் 350
29) ‘யள்றயன் தன்ட உகினுக்தக தந்து யான்னகழ் பகாண்ை தநிழ்ாடு’ – ன்று
தினயள்றயடப னகந்தயர் னார்? = ாபதினார்
30) ‘யள்றயட பற்தால் பற்தத னகழ் டயனகதந’ – ன்று தினயள்றயடப
னகந்தயர் னார்? = ாபதிதாசன்
31) பா.ி.தசதுப்ிள்ட அயர்கள் யபநானியரின்
ீ
ந்த தட கதம்நாட ன்று
னகமாபம் சூட்டுகிார்? = ததம்ாயணி நற்றும் காயறர்க்கம்கம்
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32) பா.ி.தசதுப்ிள்ட அயர்கள் யபநானியரின்
ீ
ந்த தட பான்தல் ன்று னகமாபம்
சூட்டுகிார்? = பதான்னூல் யிக்கம்
33) பா.ி.தசதுப்ிள்ட அயர்கள் யபநானியரின்
ீ
ந்த தட னத்தாபம் ன்று னகமாபம்
சூட்டுகிார்? = சதுபகபாதி
34) யபநானியர்
ீ
தநிழ் னியர்கறள் எனயபாக யிங்குகின்ார் – ன்று ாபாட்டினயர்
னார்? = பா.ி.தசதுப்ிள்ட
35) யபநானியர்
ீ
றேதின டகச்சுடய தல் னாது? = பநார்த்த குன கடத
36) யபநானியர்
ீ
ிந்த ாடு னாது? = இத்தாி
37) யபநானியரின்
ீ
இனற்பனர் னாது? = கான்ஸ்ைாண்டின் தஜாசப் பஸ்கி
38) யபநானியர்
ீ
ந்த யனதில் இந்தினா யந்தார்? = 30 யது அகடயனில்
39) யபநானியர்
ீ
ந்த ஆண்டு இந்தினா யந்தார்? = 1710
40) யபநானியர்
ீ
றேதின இக்கண தல் னாது? = பதான்னூல் யிக்கம்
41) தநிழ் றேத்து யரியடியத்டத தினத்தி, றேத்துச் சீர்தினத்தம் பசய்தயர் னார்? =
யபநானியர்
ீ
42) குணங்குடி நஸ்தான் சாகின ன் னயரின் இனற்பனர் னாது? = சுல்தான் அப்துல்
காதிறு
43) ‘நாதயஞ்தசர் தநதார் யறேத்தும் குணங்குடினான்’ – ன்று அடமக்கப்டுயர் னார்? =
சுல்தான் அப்துல் காதிறு
44) குணங்குடி நஸ்தான் சாகின ஞாம் பற் இைங்கள் னாது? = சதுபகிரி, னாநட,
ாகநட, ஆடநட
45) தானேநாயரின் பாபக்கண்ணிதால் ாடினயர் னார்? = குணங்குடி நஸ்தான் சாகின
46) குணங்குடி நஸ்தான் ாடின கண்ணிகள் சியற்டக் கூறுக? = பாபக்கண்ணி,
க்காக்கண்ணி, நதான்நணிக் கண்ணி (100 ாைல்கள்), ந்தீசுயபக்கண்ணி (51
ாைல்கள்), ிபாநனக்கண்ணி (100 ாைல்கள்),
47) இஸ்ாநின தானேநாயர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னார்? = குணங்குடி நஸ்தான்
சாகின
48) குனிட, துவுிட, தயிட, ினநிட, காட்சிிட, தினா ிட, சநா
ிட – ப் பானள்டும்டி ாைல்கடப் இனற்ினயர் னார்? = குணங்குடி நஸ்தான்
சாகின
49) ான்நணிநாட ன் தட இனற்ினயர் னார்? = தினத்தணி சபயணப் பனநாள்
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50) ‘தடை உண்டு  உடபப்ார் தநிறேகில் இல்ட’ – ன்று கூினயர் னார்? =
தினத்தணி சபயணப் பனநாள்
51) னார் நீ து பகாண்ை அன்ிால் தினத்தணி சபயணப் பனநாள் அயர்கள்
ான்நணிநாடடன இனற்ிார்? = குணங்குடி நஸ்தான் சாகின
52) ஆறுனகாயர் ிந்த ஊர் து? = னாழ்ப்ாணம் – ல்றர்
53) தநிழ் உடபடை யர்ச்சிக்கு பனந்பதாண்ைாற்ினயர் னார்? = ஆறுனகாயர்
54) ‘ஆறுனக ாயடப யசடை டகயந்த யல்ார்’ – ப் ாபட்டினயர் னார்? =
ரிதிநாற்கடஞர்
55) தற்காக ரிதிநாற்கடஞர் ாயடப யசடை டகயந்த யல்ார் ன்று
ாபாட்டிார்? = உடபடைக்கு ஆற்ின பதாண்டிற்காக
56) ஆறுனகார்க்கு ‘ாயர்’ ட்ைத்டத சூட்டினயபகள் னார்? = தினயாயடுதுட ஆதிம்
– (சுப்பநணின ததசிகர்)
57) னதன் னதில் இக்கண யறயற் தூய்டநனா ின தநிழ் உடபடைடன
டகனாண்ையர் னார்? = ஆறுனக ாயர்
58) ஆறுனகார் அச்சுக்கூைம் அடநத்த இைம் து? = பசன்ட
59) என்று னதல் ான்கு யகுப்னகறக்கா ா ாைங்கள் றேதி அச்சிட்டு பயினிட்ையர்
னார்? = ஆறுனக ாயர்
60) ஆறுனக ாயர் னதன் னதில் னாரிைம் தநிழ் கற்ார்? = சுப்பநணின உாதி
61) டசயத்டதனேம், தநிடமனேம் தன் இன கண்காக கனதினயர் னார்? = ஆறுனக ாயர்
62) னானடைன தினப்ாைல்கறக்கு திபாக ஆறுனக ாயர் நனட்ா ன் தட
றேதிார்? = இபாநிங்கார் ாைல்கறக்கு திபாக
63) ஆறுனக ாயர் திப்ித்த தல்கள் சியற்ட கூறுக? = ாபதம், பரினனபாணம்,
தினக்குள், ரிதநமகர் உடப, இக்கணா யிா – யிடை, இக்கணச் சுனக்கம்,
இக்கண பகாத்து, இக்கச் சூாயி, ன்னூல் யினத்தினேடப, ன்னூல் காண்டிடகனேடப,
கந்தனபாணம்
64) ஜி.னை.தாப் ிந்த ாடு து? = ிபான்ஸ் - ட்யர்ட் தீவு
65) சநனப்ணினாற் தாப் ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ை யனது து? = 19 யது யனது
66) சநனப்ணினாற் தாப் ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ை ஆண்டு து? = 1839 ஆம் ஆண்டு
67) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் சநனப்ணினாற்ின இைங்கள் னாது? = பசன்ட – சாந்ததாம்;
சானர்னபம் – தினபல்தயி
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68) சானர்னபத்தில் ஜி.னை,தாப் சநனப் ணினாற்ின ஆண்டுகள் னாது? = 1842 – 1849
69) ஜி.னை.தாப் தநிழ்ாட்டிற்கு யந்த ஆண்டு து? = 1839 ஆம் ஆண்டு
70) ஜி.னை.தாப் நீ ண்டும் இங்கிாந்துக்கு பசன் ஆண்டு னாது? = 1850 – 30 யது அகடய
71) ஜி.னை.தாப் தினநணம் பசய்து பகாண்டு நீ ண்டும் இந்தினா தினம்ின ிகு
சநனப்ணினாற்ின இைம் து? = தஞ்டச
72) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் த்தட ஆண்டுகள் தஞ்டசனில் சநனப் ணினாற்ிார்? = 8
ஆண்டுகள்
73) தாப் தநிழ்பநாமி ற்ி ஆபாய்ச்சிக் கட்டுடபகள் றேதின இதழ்கள் து? = 1).
இந்தினன் சஞ்சிடக; 2). இந்தினாயின் பதால்பானள் ஆய்வு
74) ஜி.னை.தாப் ந்த தின் பசய்னேள்கட பதாகுத்து தநிழ்பசய்னேட் கம்கம் ன்
தட றேதிார்? = ீதி தல்கினந்து
75) ீதி தல்கினந்து த்தட பசய்னேள்கட பதாகுத்து ஜி.னை.தாப் அயர்கள்
தநிழ்பசய்னேட் கம்கம் ன் தட உனயாக்கிார்? = 600 பசய்னேட்கள்
76) ஜி.னை.தாப் தினயாசகத்டத ஆங்கித்தில் பநாமிபனர்த்த ஆண்டு னாது? = 1900
77) ஜி.னை.தாப் ந்த யனதில் தினயாசகத்டத ஆங்கித்தில் பநாமிபனர்த்து
பயினிட்ைார்? = 80 யது அகடய
78) ஜி.னை.தாப் ந்த யனதில் தினக்குட ஆங்கித்தில் பநாமிபனர்த்து பயினிட்ைார்?
= 66 யது யனதில் – 1886 ஆம் ஆண்டு
79) ஜி.னை.தாப் திப்ித்த தல்கள் சி கூறுக? = னப்பானள் பயண்ாநாட, னானூறு,
தினயனட்னன்
80) ‘தம் கல்டனில் இங்தக என தநிழ் நாணயன் உங்கிக்பகாண்டினக்கிான்’ – ன்று
தன் உனிில் றேதி டயத்தயர் னார்? = ஜி.னை.தாப்
81) ஜி.னை.தாப்ின் தடநனார் பனர் னாது? = பென்ி
82) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் கல்றரி ஆசிரினபாக இனந்த தாது அயர் தாதித்த ாைங்கள்
னாது? = கணிதம், அியாய்வு (தனக்கம்), பநய்னிவு (தத்துயம்)
83) ள்ினில் டிக்கும் குமந்டதகறக்காக இக்கணம் றேதினயர் னார்? = ஜி.னை.தாப்
84) ஜி.னை.தாப் ஆபாய்ச்சிக் கட்டுடபனில் இைம் பற்றுள் தல்கள் னாது? = னானூற்று
ாைல்கள், னப்பானள் பயண்ாநாட, திடண யிக்கங்கள், தநிழ்ப்னயர் யபாறு
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85) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் உதகநண்ைம் பசன் ஆண்டு து? = 1858 ஆம் ஆண்டு – 38 யது
அகடயனில் – தஞ்டசனில் இனந்து 24 ாட்கள் நாட்டுயண்டினில் னணம் பசய்து உதடக
பசன்ார்
86) ஜி.னை.தாப் த்தட ஆண்டுகள் தினக்குட டித்து சுடயத்தார்? = 40 ஆண்டுகள்
87) ஜி.னை.தாப் அயர்கின் ிப்ன இப்ன ஆண்டுகள் னாது? = 1820 – 1908
88) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் பதறங்கு கற்ிக்கும் தபாசிரினபாக ணினாற்ின இைம்

து? =

இங்கிாந்து ல்கடக்கமகம்
89) இங்கிாந்தில் ல்கடக்கமகத்தில் ஜி.னை.தாப் அயர்கள் தநிழ், பதறங்கு கற்ிக்கும்
தபாசிரினபாக ணினாற்ின ஆண்டுகள் னாது? = 1885 – 1908 – (23 ஆண்டுகள்)
90) ஜி.னை.தாப் - க்கு ‘நட தற் னயர்’ ன் ட்ைத்டத யமங்கினயர் னார்? =
இங்கிாந்தில் கந்தர் னரி அத்தினட்சர்
91) ஜி.னை.தாப்ிற்கு ‘நட தற் னயர்’ ன் ட்ைம் ந்த இைத்தில் பகாடுக்கப்ட்ைது? =
உதடகநண்ைம்
92) ஜி.னை.தாப் ாய்நபக்கப்ில் இங்கிாந்தில் இனந்து தநிழ்ாட்டுக்கு யப த்தட
ாட்கள் ஆகி? = 8 நாதங்கள்
93) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் இங்கிாந்தில் இனந்து தநிழ்ாட்டுக்கு யனம் பாறேது த்தட
ாட்கில் தநிழ் கற்றுக் பகாண்ைார்? = 8 நாதங்கள்
94) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் சானர்னபத்தில் னாரிைம் தநிழ் இக்கண இக்கினங்கட கற்ார்?
= ஆரினங்காவுப் ிள்ட, இபாநானுஜக் கயிபானர்
95) ச்சங்கத்தின் னெம் ஜி.னை.தாப் அயர்கள் இங்கிாந்திினந்து பசன்டக்கு
சநனப்ணினாற் யந்தார்? = பயஸ்ினன் சங்கம்
96) ந்த சங்கத்தின் னெம் ஜி.னை.தாப் அயர்கள் பசன்டனிினந்து சானர்னபத்திற்கு
சநனப் ணினாற்ின பசன்ார்? = ஸ்.ி.ஜி ற்சங்கம் னெம்
97) ஜி.னை.தாப் அயர்கள் ங்கு சநனப்ணினாற்றும் தாது னானூறு, ன்னூல்,
தினயாசகம், ாடினார் தான் தல்கட னின்று அயற்ட பநாமிபனர்த்து
பயினிட்ைார்? = தஞ்டசனில்
98) ‘ஞ்சிபனாிர் யிஞ்சுகுிர் ல்யம் அனுங்க’ – த் பதாைங்கும் ாைல்
இைம்பற்றுள் தல் னாது? = கம்பாநானணம்
99) குில் றேத்து த்தட நாத்திடப அயில் எிக்க தயண்டும்? = 1 நாத்திடப கா
அயில்
100) படில் றேத்து த்தட நாத்திடப அயில் எிக்க தயண்டும்? = 2 நாத்திடப கா
அயில்
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101) பநய்பனறேத்துகள் த்தட நாத்திடப அயில் எிக்க தயண்டும்? = ½ நாத்திடப
கா அயில்
102) உகபம் குிாால் த்தட நாத்திடப அயில் எிக்க தயண்டு? = 1 நாத்திடப
அயில்
103) கு, சு, டு, து, ன, று – ன் யல்ி பநய்கின் தநல் ‘உகபம்’ ஊர்ந்து யனம்
றேத்துகள் வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? = குற்ினறகபம்
104) குற்ினறகபத்தின் நாத்திடப அவு னாது? = ½ நாத்திடப
105) ஈற்று அனபறேத்தாகத் திபடில், ஆய்தம், உனிர்பநய், யல்ிம், பநல்ிம்,
இடைனிம், ஆகினயற்றுள் ததனும் என்டப் பற்று யனம் றேத்துகள் து? =
குற்ினறகபம்
106) குற்ினறகபம் த்தட யடகப்டும்? = 6 யடக ( 1. படில் பதாைர், 2. ஆய்த பதாைர்,
3. உனிர் பதாைர், 4. யன் பதாைர், 5. பநன் பதாைர், 6. இடை பதாைர் )
107) ஆய்தத்பதாைர் குற்ினறகபத்திற்கு .கா சிக் கூறுக? = ஃகு, கஃகு, அஃது
108) யல்ித்பதாைர் குற்ினறகபத்திற்கு .கா சிக் கூறுக? = சுக்கு, கச்சு, ட்டு
109) பநன்பதாைர் குற்ினறகபத்திற்கு .கா சிக் கூறுக? = சங்கு, நஞ்சு, ண்டு, சந்து
110) இடைத்பதாைர் குற்ினறகபத்திற்கு .கா சிக் கூறுக? = பகாய்து, சார்ன, னெழ்கு
111) இபண்டு றேத்துக்கட நட்டும் பற்று யனம் குற்ினறகபம் து? = படில் பதாைர்
குற்ினறகபம் – .கா :- ஆடு, நாடு, காது
112) குறுகின ஏடச உடைன இகபம்____ப்டும்? = குற்ினிகபம்
113) குற்ினிகபத்தின் நாத்திடப அவு னாது? = ½ நாத்திடப
114) குற்ினிகபம் சி .கா கூறுக? =
115) ‘நினா’ - ன்னும் அடசச்பசால்றம் தன் யடகனாக கனதப்டுகிது? = குற்ினிகபம்
– [ .கா :- தகண்நினா – தகள் + நினா; பசன்நினா – பசல் + நினா ]
116) தக்குரின என நாத்திடப அயிினந்து குடனாநல் எிக்கின்
‘உ’கபம்___ப்டும்? = னற்ினறகபம்
117) இினடய ாற்து ன் தின் ஆசிரினர் னார்? = நதுடபத் தநிமாசிரினர் நகன்
னதஞ்தசந்தார்
118) ‘நர்தட ஞாத்து நன்னுனிர்க்பகல்ாம்’ – ன் யரி இைம் பற்றுள் தல் னாது?
= இினடய ாற்து

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in 7 of 39.

www.tnpsctamil.in
119) இினடய ாற்து ன் தில் பநாத்தம் த்தட இின பசாற்கள்
கூப்ட்டுள்? = 124 இினச் பசாற்கள்
120) திபணண் கீ ழ்க்கணக்கு தல் பதாகுப்ில் ாற்அது ாைல்கள் பகாண்ை ான்கு
தல்கில் இினடய ாற்து த்தடனாயது தாகும்? = இபண்ைாயது தாகும்
121) இினடய ாற்து ன் தில் ான்கு இின பசாற்கட டுத்துச் பசால்றம்
பசய்னேள்கள் பநாத்தம் த்தட? = ான்கு பசய்னேள்கள் - ( 1, 3, 4, 5)
122) க.சச்சிதாந்தன் ிந்த ஊர் து? = னத்திதுட – னாழ்ப்ாணம் – இங்டக
123) க.சச்சிதாந்தன் டைப்னகள் சியற்டக் கூறுக? = ஆந்தததன் (கயிடத - 1954),
அன்னபணி (னதிம்), னாழ்ப்ாணக்காயினம் (1998)
124) ந்த னயரின் ாைல்கில் கம்ின் நிடுக்கும், ாபதினின் சினம் காணப்டும்? =
க.சச்சிதாந்தன்
125) க.சச்சிதாந்தன் னாரிைம் னடனாக தநிழ்க் கற்ார்? = நகாயித்யான் யீத
கினட்டிண ாபதினார்
126) க.சச்சிதாந்தன் அயர்கள் யற்ட தக்கு தயண்ைாபநன்று தன் ாைல்கில்
குிப்ிடுகிார்? = பாற்குயினல்கள், னகறேடபகள், நணினடி
127) க.சச்சிதாந்தன் அயர்கள் டத தக்கு தயண்டுபநன்று தன் ாைல்கில்
குிப்ிடுகிார்? = கம்ின் கயிதகள், சுடயநிக்க தல்கள்
128) னானடைன கயிடதகள் தநிறேக்கு உனிபாய் யிங்குகிது ன்று க.சச்சிதாந்தன்
அயர்கள் குிப்ிடுகிார்? = கம்ின் கயிடதகள்
129) க.சச்சிதாந்தன் ந்த னென்று பநாமிகில் னடந பற்யர் ஆயார்? = தநிழ்,
ஆங்கிம், சநஸ்கினதம்
130) ‘ன்?, ன்?, ப்தாது?, ப்டி?, ங்தக?, னார்? னும் அன்னத்பதாண்ைர் ஆறுதர்கள்
அினச் பசய்யார் பசய்திடன’ – ன்று பசய்திடன ற்ிக் கூினயர் னார்? = அிஞர்
கிப்ிங்
131) ன்? ன்? ப்தாது? ப்டி? ங்தக? னார்? னும் யிாக்கறக்கு யிடைகள்
இைம்பறும் க்கம் து? = பசய்தினின் னகப்னப் க்கம்
132) ன்? ன்? ப்தாது? ப்டி? ங்தக? னார்? னும் யிாக்கறக்கு யிடைகள்
காணும் ணிடன தற்கு எப்ாக கூப்டுகிது? - கைில் னெழ்கி னத்பதடுப்து தான்
அரின ணி.
133) பசய்திடன பறுயது_____தான்தாகும்? = துப்ிதல் தான்தாகும்
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134) பசய்தினார்கள் யற்ட டித்து பசய்திடன திபட்டுகிார்கள்? = அபசின் அிக்டக,
யாணிகக் குறேக்கின் பயினீடுகள், ிதினடநச்சரின் யபவு பசவுத் திட்ைங்கள்
தான்யற்ட டித்து
135) பசய்தினார்கள் அயினல் ஆய்வு னடகடனேம் அயற்ட ப்டி னன்டுத்துயது
ன்டதனேம் அின உதவுயது து? = னள்ினினல்
136) பசய்திடன திபட்டும் னடகள் பநாத்தம் த்தட? = 5 னட (1. ிகழ்ச்சினில்
ங்தகற்ல், 2. ிகழ்ச்சினின் ார்டயனாபாகுதல், 3. யிாக்கள் தகட்ைல், 4. டித்திதல்,
5. பாதுநக்கின் கூபடுப்ன ஆய்டய ைத்துதல்)
137) ந்த இதமின் பசய்தினார் இந்தின சீப்தாரின் தாது தபடினாகப் தார்
டைபிகின் இைத்திற்குச் பசன்று பசய்திகடத் திபட்டிார்? = இண்ைன் டைம்ஸ்
இதழ் பசய்தினார்
138) ந்த த்திரிக்டகச் பசய்தினார் தில்ினிறள் சிடச்சாடனின் ிட ற்ி அின
தாத சிடப்ட்டு பசய்திகடத் திபட்டித்தந்து னகழ் பற்ார்? = இந்தினன் க்ஸ்ிபஸ்
139) இதமில் கடச்பசாற்கள் :Bulletin

சிப்னச்பசய்தி இதழ்

Deadline

குித்த காம்

Editorial

தடனங்கம்

Fake News

பாய்ச்பசய்தி

Flash News

சிப்னச்பசய்தி

Folio No

இதழ் ண்

Green Proof

தினத்தப்ைாத அச்சுப்டி

Layout

பசய்தித்தாள் யடியடநப்ன

140) பசய்தினின் குதிகள் பநாத்தம் த்தட? = 3 குதி – (1. தடப்னச் பசய்தி, 2. னகப்னச்
பசய்தி, 3. உைல்கிதிச் பசய்தி)
141) ‘காரினள் அகத்தில் ல் கதிபபாி ீ தான்’ – ன்று த்திரிக்டகப் பண்டண ார்த்து
ாபாட்டினயர் னார்? = ாபதிதாசன்
142) தினயள்றய நாடனில் உள் ாைல்கள் நற்றும் ாடின னயர்கின் ண்ணிக்டக
னாது? = 53 னயர்கள் + 55 ாைல்கள்
143) ‘திடனவு தாதாச் சிறுனல்ீர் ீண்ை’ ன் ாைட ாடினயர் னார்? = கிர்
144) தினக்குின் பனடந + தினயள்றயரின் பனடந – ஆகின இபண்டை ற்ினேம்
னகழ்ந்து ாைப்ட்ை தல் பதாகுப்ன து? = தினயள்றயநாட
145) பயண்ாயின் தல் அடநப்ன னாது? = 3 காண்ைம் (சுனம்யப காண்ைம், கிபதாைர்
காண்ைம், கிீங்கு காண்ைம்) + 431 பயண்ாக்கள் பகாண்ைது
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146) பயண்ாயின் ஆசிரினர் பனர் னாது? = னகமதமந்தி னயர்
147) னகதமந்தி னயடப ஆதரித்த யள்ல் னார்? = சந்திபன் சுயர்க்கி
148) தநனந்தி ந்த ாட்டின் நன்ரின் நகள் ஆயாள்? = யிதர்ப் ாட்டு நன்ன்
யநபாசன்
ீ
நகள் ஆயாள்
149) ின் யபாற்ட ற்ி கூறும் தயறு தல் து? = டைதம்
150) சி பாடிகில் நில்ினன் கணக்குகடச் பசய்து காட்டும் கனயி து? = கணிி
151) நிதர்கள் கணக்கிை னதில் னன்டுத்தின டியம் னாது? = நணிச்சட்ைம்
152) கணிி உனயாக காபணநாக இனந்த னதல் டியம் து? = நணிச்சட்ைம்
153) னதன் னதில் கணக்கிடும் கனயி கண்ைிந்தயர் னார்? = ிதஸ் ாஸ்கல்
154) ிதஸ் ாஸ்கல் அயர்கின் ாடு து? = ாரிஸ்
155) கணிினின் தந்டத ன்று அடமக்கப்டுயர் னார்? = சார்ஸ் ாப்தஜ்
156) சார்ஸ் ாப்தஜ் ந்த ாட்டைச் தசர்ந்தயர் ஆயார்? = இங்கிாந்து
157) னதில் கணிி யடியடநக்கப்ட்ை ஆண்டு து? = 1833
158) கணிினின் னதல் பசனல் திட்ை யடியார் (கணித பசனல்ாட்டு கட்ைடகள்
யகுத்தயர்) னார்? = கயிஞர் டபின் நகள் தடிவ்தஸ்
159) கயிஞர் டபன் ந்த பநாமிக் கயிஞர் ஆயார்? = ஆங்கிக் கயிஞர் ஆயார்
160) ொர்யார்டு ல்கடக்கமக தபாசிரினர் க்கன் + .ி.ம்.பாினார் துடணனேைன்
உனயாக்கின ண்ணிக்க கணிினின் பனர் ன்? = ொர்யார்டு நார்க் – 1
161) கணிினின் யடககள் னாது? = 1. ல்றைக யசதி பகாண்ை கணிி, 2. நடிக்கணிி,
3. டகனைக்கக் கணிி
162) கணிிடன இடணனம் யடியத்திற்கு யித்திட்ையர் னார்? = ஜான் ாஸ்ைல்
163) ஜான் ாஸ்ைல் ந்த ாட்டை தசர்ந்த அிஞர் ஆயார்? = அபநரிக்கா
164) பசய்தி நாற்த்திற்கு நின்காந்த ாைா னன்டுத்தின ஆண்டு து? = 1960
165) ஈதர்பட் அட்டை சிறுடகடன ந்த யடப்ின்ில் னன்டுத்திர்? =
குறும்பப்ன யடப்ின்ல்
166) என யட்ைாபத்துக்குள் உள் கணிிகட இடணப்தற்கு பனர் னாது? = அகன்
பப்ன யடப்ின்ல்
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167) இடணனத்திற்கு உகாயின யடப்ின்ல் ன்று பனரிட்ையர் னார்? = டி
ிம்பர்ர்லீ
168) டி ிம்பர்ர்லீ அயர்கள் ந்த ல்கடக்கமகத்டத தசர்ந்தயர் ஆயார்? = ொர்யார்ட்
ல்கடக்கமகம்
169) ந்த ஆண்டு இடணனத்திற்கு உகாயின யடப்ின்ல் ன்று பனரிைப்ட்ைது? =
1989
170) ிம்பர்ர்லீ என_____பநாமி யல்றர் ஆயார்? = இனற்ினல் யல்றர்
171) ிம்பர்ர்லீ ந்த ாட்டின் இனற்ினல் யல்றர் ஆயார்? = சுயிட்சர்ாந்து
172) தநிழ் றேத்துக்கட றேதவும், எிக்கவும் கற்றுத்தனம் இடணனத்தம் து? =
தநிமம்
173) ‘கைந்த இனதாண்டுக் கணிிப் னணத்தில் இடணனத்தின் ங்கு நிகச்சிந்தது’ –
ன்று கூினயர் னார்? = ில்தகட்ஸ்
174) ‘ததன்தகர் யண்டு நதுதட உண்டு’ – ன் ாைல் இைம்பற்றுள் தல் னாது?=
யிதயகசிந்தாநணி
175) காந்தினபாணம் ன் தட றேதினயர் னார்? = அசாம்ிடக அம்டநனார்
176) காந்தினபாண தில் உள் ாைல்கின் ண்ணிக்டக னாது? = 2034 ாைல்கள்
177) அசாம்ிடக அம்டநனார் ிந்த ஊர் னாது? = இபட்ைடண – திண்டியம்
178) அசாம்ிடக அம்டநனார் இனற்ின தயறு தல்கள் சியற்ட கூறுக? = ஆத்திசூடி
பயண்ா, திகர் னபாணம், குமந்டத சுயாநிகள் திகம், இபாநிங்க சுயாநிகள் சரிதம்
179) அசாம்ிடக அம்டநனார் இனற்ின இபாநிங்க சுயாநிகள் சரிதம் ன் தில்
உள் ாைல்கின் ண்ணிக்டக னாது? = 409 ாைல்கள்
180) அசாம்ிடக அம்டநனார் னாடப தாய்டநனன் ிட க் குிப்ிடுகிார்? =
காந்தினடிகட
181) அசாம்ிடக அம்டநனார் அயர்கட ‘இக்கா எடயனார்’ ன்று ாபாட்டினயர்
னார்? = தின.யி.க
182) ஆங்கிதனடப திர்த்து ஆனேதம் ந்தி தாபாடின னதல் பண் னார்? = தயற
ாச்சினார்
183) தயறாச்சினாரின் ிப்ன நற்றும் இப்ன ஆண்டுகள் னாது? = கி.ி. 1730 – 1796
184) தயறாச்சினார் ந்த நாயட்ைத்டத தசர்ந்தயர் ஆயார்? = இபாநாதனபம்
185) தயறாச்சினார் அயர்கின் கணயர் பனர் னாது? = னத்துயடுகாதர்
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186) சியங்டகச் சீடநனின் நீ து ஆங்கிதனர் டைபனடுத்த ஆண்டு து? = கி.ி. 1772
187) சியங்டக நன்ர் னத்துயடுகாதர் இந்த ஆண்டு னாது? = கி.ி. 1772
188) தயறாச்சினார்க்கு 5000 டை யபர்கட
ீ
அனுப்ினயர் னார்? = டெதர் அி
189) னானடைன டைக்கு தடடநதனற்று தயறாச்சினார் சியகங்டகடன நீ ண்டும்
நீ ட்ைார்? = நனது சதகாதபர்கின் டைக்கு
190) நனது சதகாதபர்கின் டைக்கு தடடநதனற்று தயறாச்சினார் நீ ண்டும்
சியகங்டகடன நீ ட்ை ஆண்டு து? = கி.ி. 1780
191) அஞ்சடனம்நாள் ிந்த இைம் னாது? = னதுகர் – கைறர்
192) அஞ்சடனம்நாள் ிந்த ஆண்டு னாது? = 1890
193) அஞ்சடனம்நாள் தன் பாதுயாழ்க்டகடன பதாைங்கின ஆண்டு து? = 1921 –
எத்துடமனாடந இனக்கத்தின் தாதத
194) அஞ்சடனம்நாள் கந்து பகாண்ை தாபாட்ைங்கள் கூறுக? = ீன் சிட அகற்றும்
தாபாட்ைம், உப்னக்காய்ச்சும் தாபாட்ைம், தினாள் அப்தாபாட்ைம், பயள்டனத
பயிதனறு இனக்கம், நினல் தாபாட்ைம் ஆகினடய
195) ந்த தாபாட்ைத்தில் அஞ்சடனம்நாள் கந்து பகாண்ை தாது தன் நகறைன் சிட
பசன்ார்? = ீன் சிட அகற்றும் தாபாட்ைத்தின் தாது
196) அஞ்சடனம்நாின் நகள் பனர் னாது? = அம்நாக்கண்ணு
197) தன் தானானைன் ீன் சிட அகற்றும் தாபாட்ைத்தில் ஈடுட்ை தாது
அம்நாக்கண்ணுயின் யனது ன்? = 9 யனது
198) காந்தி அயர்கள் அஞ்சடனம்நாின் நகள் அம்நாக்கண்ணுடய ங்கு அடமத்துச்
பசன்ார்? = யார்தா ஆசிபம்
199) யார்தா ஆசிபம் அடநந்துள் நாிம் து? = நகாபாஷ்டிபா
200) அம்நாக்கண்ணுயிற்கு காந்தினடிகள் டயத்த பனர் ன்? = லீாயதி
201) ‘பதன்ாட்டின் ஜான்சிபாணி’ – ன்று னாடப காந்தினடிகள் தாற்றுகிார்? =
அஞ்சடனம்நாள்
202) ர்தா தயைநணிந்து குதிடப யண்டினில் காந்தினடிகட ற்று பசன்யர் னார்? =
அஞ்சடனம்நாள்
203) ான் கண்ை ாபதம் (றேதாண்டு ிடயாக) – ன் தட றேதினயர் னார்? =
அம்னஜத்தம்நாள்
204) அம்னஜத்தம்நாள் ிந்த ஆண்டு னாது? = 1899
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205) அம்னஜத்தம்நாள் னானடைன ிடநனா ததாற்த்திால் கயபப்ட்டு தானும்
ிடநனாக யாழ்ந்தார்? = அன்ட கஸ்தூரிாய்
206) னானடைன ாைல்கட ாடி அம்னஜத்தம்நாள் நக்கின் நதில் யிடுதடனேணர்டய
ஊட்டிார்? = ாபதினார்
207) னானைன் ட்னக்பகாண்டு அம்னஜத்தம்நாள் பண்ணடிடநக்கு திபாக தாபாடிார்? =
தகாடதானகி, னக்நணி ட்சுநிதி
208) சீியாசகாந்தி ிடனம் – ன் பதாண்டு ிறுயத்டத ிறுயினயர் னார்?=
அம்னஜத்தம்நாள்
209) அம்னஜத்தம்நாள் ஆபம்ித்த சீியாசகாந்தி ிடனத்தின் பனரில் சீியாசன் ன்து
னானடைன பனர்? = அயரின் தந்டத பனர்
210) ந்த ஆண்டு அம்னஜத்தம்நாறக்கு டுயண் அபசு ‘தாநடபத்தின’ யினது அித்து? =
1964
211) ‘பற் தானேம் ிந்தபான்ாடும் ற்ய யாினும் ிசிந்ததய’ – ன்
யரிடன ாடினயர் னார்? = ாபதினார்
212) ‘தநிமன் ன்தார் இனண்டு, திதன அயர்தகார் குணனண்டு’ – ன்று பதாைங்கும்
ாைட ாடினயர் னார்? = ாநக்கல் கயிஞர் பய.இபாநிங்கார்
213) என பதாைரில் இன பசாற்கள் அடநந்து அயற்றுக்கிடைனில் பசால்தா, உனதா
நடனாநல் ின்று பானட உணர்த்தும் பதாைர்________ப்டும்? = பதாகா
ிடத்பதாைர்
214) பதாகா ிடத்பதாைர்கள் பநாத்தம் த்தட யடகப்டும்? = 9 யடக – அடய 1. றேயாய்த்பதாைர் – .கா :- னல்ட யந்தாள்
2. யிித்பதாைர் – .கா :- னனகா யா
3. யிடனற்றுத்பதாைர் – .கா :- கண்தைன் சீடதடன
4. பனபபச்சத்பதாைர் – .கா :- ாடின ாட்டு
5. யிடனச்சத்பதாைர் – .கா :- ஏடி யந்தான்
6. தயற்றுடநத்பதாைர் – .கா :- யட்டைக்கட்டிான்
ீ
7. இடைச்பசாற்ைர் – .கா :- நற்பான்று, தசாபயப் பய்தது
8. உரிச்பசாற்ைர் – .கா :-

நானியர், கடிகர்

9. அடுக்குத்பதாைர் – .கா :- யாழ்க யாழ்க, அனடநனனடந
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215) தினநந்திபம் ன் தட றேதினயர் னார்? = தினனெர்
216) டசயத்தினனடகின் யரிடசனில் தினநந்திபம் த்தடனாயது தினனடனாக
டயக்கப்ட்டுள்து? = 10 யது தினனடனாக
217) தநிழ் னெயானிபம் – ன்று அடமக்கப்டும் தல் னாது? = தினநந்திபம்
218) ‘உைம்ார் அமினின் உனிபார் அமியர்’ – த் பதாைங்கும் ாைல் இைம்பற்றுள் தல்
னாது? = தினநந்திபம்
219) தினநந்திபத்தில் னகழ்பற் பதாைர் து? = என்த கும் எனயத ததயன்
220) தினநந்திபத்தின் தல் அடநப்ன னாது? = 9 தந்திபங்கள் + 232 அதிகாபம் + 3000
ாைல்கள்
221) தினநந்திப ாைில் உள் னென்ாம் தந்திபம் த்தட ாைல்கடக் பகாண்ைது? =
724 ாைல்கள்
222) தினநந்திபத்தில் இைம்பற் சிப்ன பதாைர்கள் சி கூறுக?
1)

உைம்ட யர்க்கும் உானம் அிந்தத
உைம்ட யர்த்ததன் உனிர் யர்த்ததத

2)

ான் பற் இன்ம் பறுக இவ்டயனகம்
அன்னம் சியனம் இபண்பைன் அியிார்

223) தந்திபங்காக ிரிக்கப்ட்ை தல் து? = தினநந்திபம்
224) ன்ின தினனட யரிடசனில் 1 னதல் 9 யடப யரிடசனில் இைம் பற்
தினனட தல்கள் கூறுயது? = ததாத்திபம்
225) ன்ின தினனட யரிடசனில் 10 யது யரிடசனில் இைம்பற் தினனட தல்
டதக் கூறுகிது? = தினநந்திபம் சாஸ்திபம்
226) ன்ின தினனட யரிடசனில் 11 யது யரிடசனில் இைம்பற் தினனட தல்
டதக் கூறுகிது? = ிபந்தம் (இக்கினம்)
227) ன்ின தினனட யரிடசனில் 12 யது யரிடசனில் இைம்பற் தினனட தல்
டதக் கூறுகிது? = னபாணயடகடன கூறுகிது
228) ிபந்த இக்கினம் ன்று அடமக்கப்டும் தல் து? = 11 யது தினனட தல்
229) யபநானியனக்கு
ீ
தநிழ் கற்ித்தயர் னார்? = சுப்பதீக் கயிபானர் (நதுடப)
230) யபநானியர்
ீ
அிந்த பநாமிகள் கூறுக? = இத்தாினம், இத்தின், கிதபக்கம்,
ிதபனம், தநிழ், பதறங்கு, சநஸ்கினதம்
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231) ததம்ாயணி தின் தல் அடநப்ன னாது? = 3 காண்ைம் + 36 ைம் + 3615
யினத்தப்ா ாைல்கள்
232) ததம்ா + அணி = ததம்ாயணி – ன்தன் பானள் னாது ? = யாைாத நாட
233) ததன் + ா + அணி = ததம்ாயணி - ன்தன் பானள் னாது? = ததன் தான்
ாக்கட அணினாக உடைனது
234) இதனசு பனநாின் யர்ப்னத் தந்டதனாகின ‘சூடச நானியடப’ ாட்டுடைத்
தடயபாக பகாண்டு இனற்ப்ட்ை தல் னாது? = ததம்ாயணி
235) ‘கிித்துய சநனத்தாரின் கடக்கஞ்சினம்’ – ன்று தாற்ப்டும் தல் து? =
ததம்ாயணி
236) பகான்ஸ்ைான் ன் தன் இனற்பனடப தநிமில் ‘டதரினாதசாநி’ ன்று நாற்ிக்
பகாண்ை னயர் னார்? = யபநானியர்
ீ
237) டதரினாதசாநி ன்து ந்த பநாமி பசால்ாகும்? = யைபநாமி பசால்
238) யபநானியர்
ீ
தநிமகம் யந்த ஆண்டு து? = கி.ி. 1710
239) யபநானியர்
ீ
இந்த ஆண்டு னாது? = கி.ி. 1747
240) யபநானியர்
ீ
இடனடி தசர்ந்த இைம் து? = அம்க்காடு
241) அம்க்காடு உள் நாிம் து? = தகபா நாிம் – பகாச்சி
242) தநிழ் இக்கின இக்கணங்கட கயிடத யடியில் இனந்து உடபடைனாக
நாற்ினயர் னார்? = யபநானியர்
ீ
243) தநிமில் அடநந்த காப்ினங்கிததன, தநிடமத் தாய்பநாமினாகக் பகாள்ாத
பயிாட்ையர் எனயபால் இனற்ப்ட்ை தல் து? = ததம்ாயணி
244) தினக்குின் ந்த இன ாக்கட யபநானியர்
ீ
இத்தின் பநாமினில் பநாமி
பனர்த்தார்? = அத்துப்ால் & பானட்ால்
245) தனாதசப்ன நற்றும் சூடச  யமங்கப்ட்ை தஜாசப் ன் பனடப ‘யன்’ ன்று
தநிமில் நாற்ி யமங்கினயர் னார்? = யபநானியர்
ீ
246) யபநானியர்
ீ
இனற்ின தயறு தல்கள் து? = தயத யிக்கம், தயதினர் எறேக்கம்,
பசந்தநிழ் இக்கணம், பகாடுந்தநிழ் இக்கணம், பநார்த்த குனகடத, பதான்னூள்
யிக்கம், சதுபகபாதி
247) யபநானியர்
ீ
பநார்த்த குனகடதடன னதன் னடனாக ந்த ஆண்டு ங்கு
அச்சிட்டு பயினிட்ைார்? = கி.ி. 1728 – னதுடயனில்
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248) உயடநக்கும் உயதநனத்திற்கும் இடைதன உயந உனனகள் நடந்து
யனயதற்கு____ன்று பனர்? = உயடநத் பதாடக
249) உயடநத்பதாடகனில் இைம் பற்றுள் இன பசாற்கில் னதல் பசால்ாக
அடநயது_____ப்டும்? = உயடந ப்டும்
250) உயடநத்பதாடகக்கு சி .கா கூறுக? = தாநடப னகம் – தாநடப (உயடந); னகம்
(உயதநனம்), நதினகம், நபடி, கநக்கண், நான்யிமி, கனல்யிமி
251) உயடநத்பதாடக த்தட யடகப்டும்? = 4 யடக – அடயகள் னடதன
1)

யிட உயடநத்பதாடக – னிக்பகான்ான் (னி தாறம் பகான்ான்)

2)

னன் உயடநத்பதாடக – நடமக்டக (நடம தாறம் டக)

3)

பநய் உயடநத்பதாடக – துடினிடை (துடி தாறம் இடை யடியம்)

4)

உன (ிம்) உயடநத்பதாடக – கார் கூந்தல் (கார் தாறம் கூந்தல்)

252) உக ிகழ்ச்சிகட காட்டும் கண்ணாடி ன்று து கூப்டுகிது? = ாைகம்
253) ாைகத் ததாற்த்திற்கு அடிப்டை ண்ன து? = தாச் பசய்தல்
254) தநிமின் பதான்டநனா யடியம்  கூப்டுயது து? = ாைகம்
255) ாைகப் ாங்கிா உணர்வுகறக்கு இக்கணம் யகுத்ததல் து? = பதால்காப்ினம்,
பநய்ப்ாட்டினல்
256) தினக்குில் ாைகம் அபங்கம் ற்ி கூறும் யரி து? = கூத்தாட்ைடயக்
குமாத்தற்த
257) ாைகதநத்தும் ாைகக்கணிடக  கூப்டுயர் னார்? = நாதயி
258) நாதயிடன ாைகதநத்தும் ாைகக்கணிடக க் குிப்ிடும் தல் து? =
சிப்திகாபம்
259) நாதயிடன ாைகதநத்தும் ாைகக்கணிடக க் குிப்ிட்ையர் னார்? =
இங்தகாயடிகள்
260) திப்ாைல்கறக்கு பநய்ப்ாடு ததான் ஆடுயது___ன்று பனர்? = ாட்டினம்
261) என கடதடனத் தறேயி தயைம் னடந்து ஆடுயது____ன்று பனர்? = ாைகம்
262) ாட்டினம், ாைகம் – இயற்ின் பாதுயா பசால் து? = கூத்து
263) ாைக இக்கண தல்கள் சி கூறுக? = னறுயல், சனந்தம், பசனிற்ினம், நதியாணர்
ாைகத் தநிழ்தல், யிக்கத்தார் கூத்து, குணதல், கூத்து தல்
264) காட்சித்திடப, அபங்க அடநப்ன, இயற்ிற்கு இக்கணம் கூறும் தல் து? =
சிப்திகாபம்
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265) ாைகயினல் ந்னும் இக்கணதட றேதினயர் னார்? = ரிதிநாற்கடஞர்
266) ாைகயினல் ன்னும் தல் ந்த யடகனா தாகும்? = பசய்னேள் யடிய தல்
267) பதாமில் னட ாைக அபங்குகடப்ற்ின பசய்திகட ன்கு ஆபாய்ந்து
றேதப்ட்டுள் தல் து? = ாைகத்தநிழ்
268) ாைகத்தநிழ் ன் தட றேதினயர் னார்? = ம்நல் சம்நந்தார்
269) ாைகக்கட ஆபாய்ச்சி தல்கள் சியற்ட கூறுக?
1)

நதங்கசூாநணி – சுயாநி யினாந்தர்

2)

சாகுந்தம் – நடநடனடிகள்

3)

ாைகத்தநிழ் – ம்நல் சம்நந்தார்

270) நத்தயிாசம் ன் தட றேதினயர் னார்? = நதகந்திபயர்ந ல்யன் (7 – ஆம்
தற்ாண்டு)
271) ானக்க நன்ர்கள் காத்தில் ததான்ின ாைகம் து? = குயஞ்சி
272) நபாட்டின நன்ர்கள் ாைகங்கட ங்கு ைத்திர்? = தகாயில்கில்
273) இபாசபாதசச்சுயப ாைகம் டைபற் ஆண்டு து? = 11 ஆம் தற்ாண்டு
274) பசல்யக்குடினில் ிந்த எனயன் தானேற்று தினந்தி யாழ்யதாக அடநனேம் ாைகம்
து? = பாண்டி ாைகம்
275) பாண்டி ாைகம் பயியந்த ஆண்டு னாது? = கி.ி. 17 ஆம் தற்ாண்டு ிற்குதி
276) இபாநாைகம் ன் தட றேதினயர் னார்? = அனணாச்சக் கயிபானர் (18 ஆம்
தற்ாண்டு)
277) ந்தார் சரித்திபம் ன் தட றேதினயர் னார்? = தகாா கினட்டிண ாபதினார்
(18 ஆம் தற்ாண்டு)
278) கூத்துக்கின் யடககள் னாது? = 4 யடக – 1. ாடயக்கூத்து, 2. ததாற்ாடயக் கூத்து,
3. நபப்ாடயக்கூத்து, 4. பதனக்கூத்து
279) னபாணக் கடதகட டநனநாகக் பகாண்டு ைத்தப்ட்ை கூத்து யடக து? =
பதனக்கூத்து
280) ந்த தற்ாண்டில் சனதான சீர்தினத்தம் பதாைர்ா ாைகங்கள் சிப்ன பற்? =
19 ஆம் தற்ாண்டில்
281) ைம்ாச்சாரி யிாசம் ன் தட றேதினயர் னார்? = காசி யிசுயாதர்
282) ிட்ைன் ிபன றேதின நடயமி னும் தடத் தறேயின ப.சுந்தபம் ிள்ட
றேதின கயிடத ாைகக் காப்ினம் து? = நதான்நணனம்
ீ
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283) னதல் ததசின சனதான ாைகம் து? = கதரின் பயற்ி
284) கதரின் பயற்ி ன் ததசின ாைகத்டத பதாைந்து பயியந்த தயறு ாைகங்கள் து?
= ததசினக்பகாடி, ததசக்தி
285) ‘ாைகச் சாடபனாத்த ற்கா சாடபனான்று ீடுகில் உண்தைா ிகழ்த்து’ – ன்று
கூினயர் னார்? = கயிநணி
286) ாைக உகின் இநனநட நற்றும் தநிழ்ாைகத் தடடநனாசிரினர் ன்று
அடமக்கப்டுயர் னார்? = சங்கபதாஸ் சுயாநிகள்
287) சங்கபதாஸ் சுயாநிகள் இனற்ின ாைகங்கின் ண்ணிக்டக னாது? = 40
288) சங்கபதாஸ் சுயாநிகள் இனற்ின ாைகங்கள் சி கூறுக? = ிபகாதன்,
சிறுபதாண்ைர், இகுயசா, யக்பகாடி, அிநன்னே,சுந்தரி
289) தநிழ் ாைகத்தந்டத, ாைகப் தபாசிரினர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னார்? = ம்நல்
சம்நந்தார்
290) ஆங்கி றேத்தாபா தரக்ஸ்ினரின் ாைகங்கட தநிமில் பநாமிபனர்த்தயர்
னார்? = ம்நல் சம்நந்தார்
291) ம்நல் சம்நந்தாரின் ந்த ாைகம் றேது ஆண்டுகாக தநடைதனினது? =
நதாகபா
292) ாைகம் ற்ின சம்ந்தாரின் தல்கள் கூறுக? = ாைகதநடை ிடவுகள்,
டிப்னக்கடனில் ததர்ச்சி பறுயது ப்டி?
293) எடயனார் ாைகம் பயியந்த ஆண்டு து? = 1942
294) எடயனார் ாைகத்தில் டித்த ர் னார்? = தி.க.சண்னகார்
295) தநிழ்ாைக நறுநர்ச்சினின் தந்டத ன்று அடமக்கப்டுயர் னார்? = கந்தசாநி
296) ‘னகபமின் உனினம் பகாடுக்குயர் மிபனின் உகுைன் பினும் பகாள்ார்’ –
ன் யரி இைம்பற் தல் து? = னானூறு
297) கம்பாநானணத்தில் ாகாண்ைம் த்தடனாயது காண்ைநாகும்? = னதல்
காண்ைநாகும்
298) ாகாண்ைத்தில் உள் ைங்கள் த்தட? = 22 ைங்கள்
299) கம்ர் கம்பாநானணத்தில் ந்த தினின் யத்டத ற்ிக் குிப்ிடுகிார்? = சபனே தி
300) சபனே தி தற்தாது ந்த நாித்தில் ாய்கிது? = உத்திபிபததசம்
301) ‘தாதுகு தசாட ததாறும் சண்கக்காடு ததாறும்’ – த் பதாைங்கும் ாைல்
இைம்பற்றுள் தல் து? = கம்பாநானணம்
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302) ‘தாதுகு தசாட ததாறும் சண்கக்காடு ததாறும்’ – த் பதாைங்கும் ாைல்
கம்பாநானணத்தில் இைம்பற்றுள் காண்ைம் து? = ாகாண்ைம்
303) கடத நாந்தரின் யைபசாற் பனர்கடத் பதால்காப்ின பிப்டி தநிழ்ப்டுத்தினயர்
னார்? = கம்ர்
304) தந்டத பரினாரின் குத்திவு சிந்தடகடக் கயிடத யடியில் தந்த னயர் னார்? =
ாபதிதாசன்
305) ‘தூம் தால் யர்கிடக்கு யிறேதுகள் தூண்கள்’ – த் பதாைங்கும் ாைட
ாடினயர் னார்? = ாபதிதாசன்
306) ‘தூம் தால் யர்கிடக்கு யிறேதுகள்’ – ன் யரி இைம்பற் யிறேதும் தயனம்
ன் குதி ாபதிதாசின் ந்த தில் இைம்பற்றுள்து? = அமகின் சிரிப்ன
307) ாபதிதாசட னபட்சிக்கயி ன்று ாபாட்டினயர் னார்? = அிஞர் அண்ணா
308) ாபதிதாசட ந்த ஆண்டு அண்ணா அயர்கள் னபட்சிக்கயி ன்று ாபாட்டிார்? =
1946
309) ாபதிதாசன் ந்த ஆண்டு னதுச்தசரி சட்ைநன் உறுப்ிபாக ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ைார்? =
1954
310) ாபதிதாசின் டைப்னகள் ந்த ஆண்டு தநிமக அபசால் பாதுனேடைடநனாக
நாற்ப்ட்ை? = 1990
311) பதால்காப்ினம் கூறும் காட்டு உனிரிகின் யரிடசகட கூறுக :1)

ஏபிவு (பநய்னிால் அியது) – .கா :- னல், நபம்

2)

ஈபிவு (பநய், யாய்) – .கா :- த்டத, சங்கு

3)

னெயிவு (பநய், யாய், னெக்கு) – .கா :- கடபனான், அட்டை

4)

ாிவு (பநய், யாய், னெக்கு, கண்) – .கா :- ண்டு, தும்ி, யண்டு

5)

னிவு (பநய், யாய், னெக்கு, கண், பசயி) – .கா :- யிங்கு, டய

6)

ஆிவு (பநய், யாய், னெக்கு, கண், பசயி, நம்) – .கா :- நிதன்

312) உகில் உள் தாயபங்கின் ண்ணிக்டக னாது? = ான்கு ட்சத்திற்கும் தநல்
313) உகில் உள் யிங்குகின் ண்ணிக்டக னாது? = 75,000 – க்கும் தநல்
314) ஏர் உனிரிினந்து நற்தார் உனினக்கு உணவு னெம் ஆற்ல் கைத்தும் ிகழ்வு
வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? = உணவுச் சங்கிி (.கா – னல்  நான்  சிங்கம்)
315) உகில் அதிக அவு நடமபறும் இைம் து? = சிபனஞ்சி
316) இந்தினாயில் சிபனஞ்சி அடநந்துள் நாிம் து? = அசாம்
317) அபசு – ப்பாறேது யயிங்கு யாபம் பகாண்ைாடுகிது? = அக்தைார் னதல் யாபம்
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318) யயிங்கு ாதுகாப்னச் சட்ைம் உனயாக்கப்ட்ை ஆண்டு து? = 1972
319) இந்தினாயில் யயிங்கு ாதுகாப்ன இைங்கள் த்தட உள்? = 17
320) இந்தினாயில் ததசினயயிங்கு ாதுகாப்ன இைங்கள் த்தடனேள்? = 66
321) யயிங்கு னகிைங்கள் பநாத்தம் த்தட? = 386
322) அரிதா மம்பானள்கள் பதாகுக்கப்ட்டுள் இைம் து? = பசன்ட
அனங்காட்சினகம்
323) பசன்ட – றேம்னர் அனங்காட்சினகம் பதாைங்கப்ட்ை ஆண்டு? = கி.ி. 1851
324) றேம்னர் அனங்காட்சினகத்தின் கட்டிை அடநப்ன னாது? = 6 கட்ைைம் + 13 காட்சினங்கள்
325) ிரித்தாின ஏயினங்கறம், தற்கா ஏயினங்கறம் றேம்னர் அனங்காட்சினகத்தில்
காணப்டும் இைம் து? = சநகா ஏயினக்காட்சிக் கூைம்
326) நாிையினல், பதால்ினம் குதி றேம்னர் அனங்காட்சினகத்தில் ங்கு
டயக்கப்ட்டுள்து? = னன் கட்ைைப்குதினில்
327) நபன ஏயினங்கள், தஞ்டச ஏயினங்கறம் றேம்னர் அனங்காட்சினகத்தில் காணப்டும்
இைம் து? = ததசின ஏயினக்காட்சிக் கூைம்
328) ண்ில்ாதயன் பற் பசல்யம் டதப் தான்து ன்று தினயள்றயர் கூறுகிார்?
= ாத்திபத்தின் தீடநனால் ல் ால் திரியது தான்து
329) ‘யாடின னிடப கண்ைதா பதல்ாம்’ – ன் யரிடன ாடினயர் னார்? = இபாநிங்க
அடிகார்
330) இபாநிங்க அடிகாரின் சிப்ன பனர் னாது? = தினயனட்ிபகாச யள்ார்
331) இபாநிங்க அடிகார் ிந்த ஊர் து? = நனதூர்
332) இபாநிங்க அடிகார் யைறரில் சநபச சுத்தசன்நார்க்க சங்கத்டத பதாைங்கின
ஆண்டு து? = 1865
333) இபாநிங்க அடிகார் சத்தின தனநச்சாடடன பதாைங்கின ஆண்டு? = 1867
334) இபாநிங்க அடிகார் சத்தினஞா சட பதாைங்கின ஆண்டு து? = 1872
335) இபாநிங்க அடிகார் இனற்ின தயறு தல்கள் னாது? = தினயனட்ா, சீயகானண்ன
எறேக்கம், நனுனடகண்ை யாசகம்
336) ‘யாடின னிடப கண்ைதா பதல்ாம்’ – ன் யரி இைம்பற்றுள் ாைப்குதி து? =
ிள்டபன யிண்ணப்ம்
337) ிள்டபன யிண்ணப்ம் ன் குதி இைம்பற்றுள் தல் து? = தினயனட்ா
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338) உகம், ம்னதங்காகின ிம், ீர், பயப்ம், காற்று, யாம் ஆகின ந்தும்
உள்ைக்கினது க் கூறும் தல் து? = பதால்காப்ினம்
339) உகம் தட்டை இல்ட உனண்டைனாது ன்று சரினாக கணித்துக் கூினயர் னார்?
= ிக்தகாஸ்கிபாப்ஸ் (15 – ஆம் தற்ாண்டு)
340) ிக்தகாஸ்கிபாப்ஸ் ன் அிஞர் ந்த ாட்டைச் தசர்ந்தயர்? = தாந்து ாடு
341) பதாடதாக்கினால் கண்டுிடித்து உகம் உனண்டை ன்று சரினாகக் கணித்துக்
கூினயர் னார்? = கலீிதனா கிி (16 – ஆம் தற்ாண்டு)
342) னதன் னதில் உகம் உனண்டை க் கூின தநிழ்க்குபல் து? = தினயள்றயர்
343) யான் பயினில் நிகப்பரின யிண்நீ ன் து? = ஞானிறு
344) ‘ஞானிறு தாற்தும் ஞானிறு தாற்தும்’ – ன் யரி இைம்பற் தல் து? =
சிப்திகாபம்
345) ‘ஞானிறு தாற்தும் ஞானிறு தாற்தும்’ – ன் யரிடன ாடின னயர் னார்? =
இங்தகாயடிகள்
346) தாத எியிைக் கூடின ஞானிறு வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? = ாள் நீ ன்
347) ஞானிற்ிைநினந்து எி பற்று எியிைக் கூடின தகாள்கட வ்யாறு
அடமக்கப்டுகிது? = தகாள்நீ ன்
348) திங்கறக்கு தாாக எியிடும் தன்டந இல்ட ன் யாினல் உண்டநடன
பயிப்டுத்தும் தல் து? = தினக்குள்
349) ‘திங்கடப் ாம்ன பகாண்ைற்று’ – த் தினக்குள் கூறும் கனத்து னாது? =
சந்திபகிபகணம் ற்ி கூறுகிது
350) பசந்ிநாய் இனக்கும் தகாள் வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? = பசவ்யாய்
351) பயண்டந ிக் தகாள்  அடமக்கப்டுயது து? = பயள்ி
252) னதிதாக கண்ைிந்த தகாள்  அடமக்கப்டும் தகாள் து? = னதன்
353) அியன்  அடமக்கப்டும் தகாள் து? = னதன்
354) காரிக்தகாள்  அடமக்கப்டும் தகாள் து? = சி
355) யாில் பரின தகாள் து? = யினாமன்
356) யயன் ா யானூர்தி – ன் யரி இைம்பற் தல் து? = னானூறு
357) ஊசல் யிதிடனக் கண்டுிடித்தயர் னார்? = கலீிதனா கிி
358) கலீிதனா கிி ிந்த ாடு து? = இத்தாி
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359) கலீிதனா கிி ிந்த கபம் து? = டசா கர்
360) கலீிதனா கிி கணித தபாசிரினபாக ணினநர்த்தப்ட்ை இைம் து? = டசா கப
ல்கடக்கமகம்
361) எதப தபத்தில் உனபத்திினந்து ினப்டும் இபண்டு பானள்கறள் டை
நிகுந்தபானள் யிடபயாகவும், டைக்குடந்த பானள் பநதுயாகவும் னநிடன
யந்தடைனேம் ன்று கூினயர் னார்? = அரிஸ்ைாடில்
362) எதப தபத்தில் உனபத்திினந்து ினப்டும் இபண்டு பானள்கறம் எதப தபத்தில்
னநிடன யந்தடைனேம் ன்று கூினயர் னார்? = கலீிதனா கிி
363) கலீிதனா கிி கணித யிரிவுடபனாபாகப் ணினாற்ின ல்கடக்கமகம் து? =
துயா ல்கடக்கமகம் (1592) – 28 யது அகடயனில்
364) காற்று நற்றும் பயப் அயிடன உனயாக்கினயர் னார்? = கலீிதனா கிி
365) சூரினடச் சுற்ிதன னயி கர்கிது ன்று கூின அிஞர் னார்? = தகார் ிகசு
366) கலீிதனா கிி பதாடதாக்கிடன கண்டுிடித்த ஆண்டு து? = 1610
367) கலீிதனா கிி றேதின தல்கள் னாது? = 1. உகத்தின் னதன்டநனா இன
னடடநகடப் ற்ின உடபனாைல் (1632); 2. னதின அியினடச் சார்ந்த இன
உடபனாைல் (1638)
368) ‘அண்ைத்தின் டநனம் னநினன்று சூரினத’ – ன் கனத்திட கூின அிஞர் னார்? =
தகார் ிகசு
369) தகார் ிகசு கூின கனத்திட ினொித்தயர் னார்? = கலீிதனா கிி
370) கலீிதனாயின் தல்கட அடிப்டைனாகக் பகாண்டு பகாள்டககட உனயாக்கினயர்
னார்? = சக் ினைட்ைன்
371) யில்ிாபதம் ன் தின் ஆசிரினர் பனர் னாது? = யில்ினத்தூபார்
372) ‘யான்பற் திகநழ்தாள் யணங்கப் பற்தன்’ – த் பதாைங்கும் ாைல்
இைம்பற்றுள் தல் து? = யில்ிாபதம்
373) யான்பற் தி – ன்று னகமப்ட்ை தி து? = கங்டகனாறு
374) துமாய் அங்கல் ன்று கூப்டும் நாட து? = துசி நாட
375) யில்ினத்தூபாடப ஆதரித்த யள்ல் னார்? = யக்காடகடன ஆண்ை யபதி
ஆட்பகாண்ைான்
376) யில்ிாபதம் தின் தல் அடநப்ன னாது? = 10 னயம் + 4350 யினத்தப்ா ாைல்கள்
பகாண்ைது
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377) ‘காசுக்கு ாடுயன் கயிஞன் அல்ன்’ – த் பதாைங்கும் ாைட ாடினயர் னார்? =
னடினபசன்
378) னடினபசன் ிந்த ஊர் து? = பரினகும் – ததி நாயட்ைம்
379) னடினபசின் இனற்பனர் னாது? = துடபபாசு
380) னடினபசின் தயறு தல்கள் சியற்டக் கூறுக? = னங்பகாடி, காயினப்ாடய,
யபகாயினம்
ீ
381) னடினபசின் ந்த தல் தநிமக அபசின் ரிடசப் பற்து? = னங்பகாடி
382) னடினபசன் றேதின னங்பகாடி ன் தல் ந்த ஆண்டு தநிமக அபசின் யினடதப்
பற்து? = 1966
383) னானடைன கயிடதகட சாகித்தின அகைாநி இந்தினிறம் ஆங்கித்திறம்
பநாமிபனர்த்து பயினிட்டுள்து? = னடினபசன்
384) ங்கு டைபற் யிமாயில் னடினபசுனுக்கு ‘கயினபசு’ ன் ட்ைம் அிக்கப்ட்ைது?
= ம்ன நடனில்
385) ாபதிதாசன் பம்டபக் தடனடக் கயிஞர்கறள் னெத்தயர்  கூப்டுயர்
னார்? = னடினபசன்
386) னடினபசுனுக்கு ‘கயினபசு’ ன் ட்ைத்டத அித்தயர் னார்? = குன்க்குடி அடிகார்
387) நன்ிப்ன ன்து ந்த பநாமிச் பசால்ாகும்? = உனது பநாமிச் பசால்ாகும்
388) தநிமின் பதான்டநடன உகினச் பசய்தயர் னார்? = கால்டுபயல்
389) தித்தநிறேக்கு யித்திட்ை கயிஞர் னார்? = ரிதிநாற் கடஞர்
390) தநிடமத் தடமக்கச் பசய்த பசம்நல் னார்? = நடநடனடிகள்
391) தநிடம ஆப யர்த்து நாண்னச் பசய்தயர் னார்? = ததயதனப் ாயாணர்
392) ாயாணர் ிந்த ஊர் து? = சங்கபன் தகாயில் – தினபல்தயி
393) ததயதனப் ாயாணரின் இனற்பனர் னாது? = ததயதசன்
394) ததயதனப் ாயாணரின் காம் னாது? = 1902 – 1981
395) ள்ி டிக்கும் காத்தில் நாணயர்கால் ‘சான்சன்’ ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னார்? =
ததயதனப் ாயாணர்
396) ததயதனப்ாயாணர் த்தட சிப்ன பனர்கட பற்றுள்ார்? = 174
397) ாயாணர் பற் சிப்ன பனர்கள் சியற்டக் கூறுக? = பசந்தநிழ்ச் பசல்யர்,
பசந்தநிழ் ஞானிறு, தநிழ்ப் பனங்காயர், யனக்கும் தடயணங்காத தித்தநிழ்
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அரிநா, தித்தநிழ் ஊற்று, இக்கினப் பட்ைகம், இக்கணச் பசம்நல், தநிழ்
நாங்காத்தயர்
398) ‘தநிடம யைபநாமி யல்ாண்டநனிின்றும் நீ ட்தற்காகதய இடயன் ன்டப்
டைத்தான்’ – ன்று கூினயர் னார்? = ததயதனப் ாயாணர்
399) தகாயில்கில் தநிமில் யமிாடு டைப தயண்டும் – ன்று கூினயர் னார்? =
ததயதனப் ாயாணர்
400) ிப்ன இப்னத் பதாைர்ா சைங்குகள் னாவும் தநிமில் டைபதயண்டும் – ன்று
யினேறுத்தினயர் னார்? = ததயதனப் ாயாணர்
401) எவ்பயான பசால்ின் ஆணிதயனக்கும் னெம் தநிதம ன்று காட்டின பநாமிப்
தபிஞர் னார்? = ததயதனப் ாயாணர்
402) ‘உண்ை யட்டிற்கு
ீ
தாயது பசய்னதயண்டும் உட்கார்ந்து பகாண்டு உண்டு பசல்யது
ஆகாது’ – ன்று கூினயர் னார்? = ததயதனப் ாயாணர்
403) ததயதனப் ாயாணர் ீகிரி பசன் தாது னானடைன யட்டிற்கு
ீ
உணவு
அனந்திார்? = கினட்டிடனா
404) ‘தநிழ் யர்த்தால் சினேம் ட்டிினேம் ஞ்சாய் ந்து தாகும்’ – ன்று கூினயர்
னார்? = ததயதனப் ாயாணர்
405) ாயாணர் றேதின தல்கள் சியற்டக் கூறுக? = தநிழ் யபாறு, தநிமர் தினநணம்,
யைபநாமி யபாறு, தநிமர் நதம், உனர்தபக் கட்டுடப இக்கணம் னதா 43 தல்கள்
406) ‘க்கு யறுடநனேம் உண்டு, நடயி நக்கறம் உண்டு, அயற்தாடு நானம்
உண்டு’ – ன்று கூினயர் னார்? = ததயதனப் ாயாணர்
407) நதுடபனில் உகத்தநிழ் நாாடு டைபற் ஆண்டு து? = 1981
408) நதுடபனில் த்தடனாயது உகத்தநிழ் நாாடு டைபற்து? = ந்தாயது உகத்
தநிழ் நாாடு
409) உகத் தநிழ் நாாட்டில் ததயதனப் ாயாணர் பசாற்பாமியாற்ின தடப்ன து? =
நாந்தன் ததாற்னம் தநிமர் நபனம்
410) ந்த ாில் ததயதனப் ாயாணர் நதுடபனில் டைபற் உகத் தநிழ் நாாட்டில்
தசிார்? = 05.01.1981
411) ாயாணர் தகாட்ைம் அடநந்துள் இைம் து? = னம்ில் – பாஜாடனத்திற்கு
அனகில்
412) ாயாணர் தகம் அடநக்கப்ட்டுள் இைம் து? = பசன்ட
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413) ததயதனப் ாயாணர் அயர்கள் தநிமக அபசு பதாைங்கின பசந்தநிழ்ச் பசாற்ிப்ினல்
அகபனதி இனக்கத்தின் இனக்குபாக பாறுப்தற் ஆண்டு து? = 1974
414) ததயதனப் ாயாணரின் பகாள்டககள் சியற்டக் கூறுக? = உகில் னதல்
நாந்தன் தநிமன், தநிமன் ததான்ின இைம் குநரிக்கண்ைம், பநாகஞ்சதாதபா, ெபப்ா,
ாகரிகம், மந்தநிமர் ாகரிகம்
415) ந்த ஆண்டு நதுடப தநிழ்க் காப்னக் கமகம் ததயதனப் ாயாணனக்கு
‘தநிழ்ப்பனங்காயர்’ ன் யினடத யமங்கினது? = 12.01.1964
416) ததயதனப் ாயாணனக்கு ‘பசந்தநிழ் ஞானிறு’ ன் யினது னாபால் யமங்கப்ட்ைது?
= குன்க்குடி அடிகார் – ாரியிமாயில்
417) ததயதனப் ாயாணனக்கு ‘பசந்தநிழ் பசல்யர்’ ன் யினது னாபால் யமங்கப்ட்ைது?
= தநிமக அபசால்
418) னத்துக்குநாபசுயாநி ிள்டத்தநிழ் தட றேதினயர் னார்? = குநபகுனபர்
419) குநபகுனபர் ிந்த ஊர் து? = தினடயகுண்ைம்
420) குநபகுனபர் இனற்ின தயறு தல்கள் சியற்டக் கூறுக? = கந்தர் கிபயண்ா,
நதுடப நீ ாட்சினம்டந ிள்டத்தநிழ், நதுடபக் கம்கம், சககாயல்ி நாட,
தினயானொர் னம்நணிக்தகாடய, ீதிபி யிக்கம்
421) ‘குமயி நனங்கினும் கிமயதாகும்’ – ன்று ிள்டத்தநிழ் ற்ி உடபக்கும் யரி ந்த
தில் அடநந்துள்து? = பதால்காப்ினம்
422) தினப்ந்தாிறம், காசினிறம் தம் பனபால் நைம் ிறுயினயர் னார்? = குநபகுனபர்
423) னத்துக்குநாபசுயாநி ிள்டத்தநிமின் ாட்டுடைத் தடயன் னார்? =
டயத்தீசுயபன்தகாயிில் குடிபகாண்டுள் னள்ினக்குதயறெர்
424) ‘உகு குிப நது நதினில் எறேகும் அனதகிபணதந’ – த் பதாைங்கும் ாைல்
இைம்பற்றுள் தல் து? = னத்துக்குநாபசுயாநி ிள்டத்தநிழ்
425) இடயடதனா, ல்ாடபதனா ாட்டுடைத் தடயபாகக் பகாண்டு அயடபக்
குமந்டதனாகக் கனதிப் ாைப்பனயது____ப்டும்? = ிள்டத்தநிழ்
426) ிள்டத்தநிமின் தல் அடநப்ன னாது? = 10 னயம் + எவ்பயான னயனம் 10
ாைல் பகாண்ைது – பநாத்தம் 100 ாைல்கள்
427) ிள்டத்தநிழ் த்தட யடகப்டும்? = 2 யடக – 1. ஆண்ாற் ிள்டத்தநிழ், 2.
பண்ாற் ிள்டத்தநிழ்
428) ிள்டத்தநிமில் கூப்டும் பாதுப் னயங்கள் த்தட? = 7 – (1. காப்ன (3 – ம்
நாதம்), 2. பசங்கீ டப (5 – ம் நாதம்), 3. தால் (7 – ம் நாதம்), 4. சப்ாணி (9 – ம் நாதம்), 5.
னத்தம் (11 – ம் நாதம்), 6. யனடக (அ) யாபட (13 –ம் நாதம்), 7. அம்னி (15 – ம் நாதம்)
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429) ிள்டத்தநிமின் காப்ன னயத்தில் பனம்ாறம் தயண்ைப்டும் பதய்யம் து? =
தினநால்
430) ிள்டப்னயத்தின் பாது னயத்தில் ந்த னயம் ாடுயதில் நிகக் கடிம் ஆகும்?
= அம்னிப் னயம்
431) ஆண்ால் ிள்டத்தநிழ் த்தட யடகப்டும்? = 3 யடக – 1. சிற்ில் (17 – ம்
நாதம்), 2. சிறுட (19 – ம் நாதம்), 3. சிறுததர் (21 – ம் நாதம்)
432) பண்ாற் ிள்டத்தநிழ் த்தட யடகப்டும்? = 3 யடக – 1. அம்நாட (17 நாதம்), 2. கமங்கு (19 – ம் நாதம்), 3. ஊசல் (21 – ம் நாதம்)
433) ள்ல், இடந, அினாடந, நைடந ஆகின ான்கு காபணங்கால் டகச்சுடய
ததான்றுகிது ன்று கூறும் தல் து? = பதால்காப்ினம்
434) டகச்சுடய உணர்வு இல்டபனில் ப்பாறேததா தது யாழ்க்டகடன
இமந்தினக்கக் கூடும் ன்று கூினயர் னார்? = காந்திஜி
435) கயி ன்தன் பானள் னாது? = குபங்கு
436) யாபங்தக? ீண்டு றேந்த யல்றகிபபங்தக?...- ப் ாடினயர் னார்? = கயிக்
காதநகம்
437) நினதங்கம் யாசிப்டத டகச்சுடயனாக ாடினயர் னார்? = அமகின பசாக்காதர்
438) அனான் யட்டில்
ீ
அடனில் டைப்டத டகச்சுடயனாக கூினயர் னார்? =
ாபதிதாசன்
439) ாஞ்சில் ாட்டுக் கயிஞர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னார்? = ததசிகயிானகம் ிள்ட
440) நனநக்கள் யமி நான்னம் – ன் டகச்சுடய கஞ்சின தட றேதினயர் னார்? =
கயிநணி
441) ‘ஆடை யடைக்காய் அடபஞாண் ணனம்’ – த் பதாைங்கும் ாைல்யரி
இைம்பற்றுள் தல் து? = நனநக்கள் யமி நான்னம்
442) இக்கினச் சுடயகில் நிகவும் தட்நாது து? = டகச்சுடய
443) ஆயணம் ன் சிறுகடதனின் ஆசிரினர் னார்? = .மினப்ன்
444) ஆயணம் ன் சிறுகடத இைம்பற்றுள் தல் து? = நரினாடத பாநன் கடதகள்
445) நதினிால் சதிடன பயல்ாம் ன் டகச்சுடய கடதடன றேதினயர் னார்? =
னயர்ரிி
446) நணம் தகர்ந்ததற்குப் ணம் ன் டகச்சுடய கடதடன றேதினயர் னார்? = வநதி.
ஸ். இட்சுநி
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447) நதினிால் சதிடன பயல்ாம் ன் டகச்சுடய கடத இைம்பற்றுள் தல் னாது?
= அற்னதநா அிவுடபக் கடதகள்
448) நணம் தகர்ந்ததற்குப் ணம் ன் டகச்சுடய கடத இைம்பற்றுள் தல் னாது? =
ார்னகறேம் பநார்த்த குன கடதகள்
449) தன் நீ து உநிமப்ட்ை உநிழ்ீடபத் துடைத்து டமகறக்காக னாசித்து ின்யர் னார்?
= அன்ட பததபசா
450) நடநடனடிகாரின் நகள் பனர் னாது? = ீாம்ிடக
451) டமனின் டககால் சப்ாத்தி யாங்கி உண்ையர் னார்? = யிதயகாந்தர்
452) யங்கா பநாமினில் க்கிம் ன்தன் பானள் னாது? = யடந்த
453) ஆந்தநைம் ன் தட றேதினயர் னார்? = க்கிம் சந்திப சாட்ைர்ஜி
454) யந்தத நாதபம் ன் ாைல் இைம்பற்றுள் தல் து? = ஆந்தநைம்
455) யிடுதட தாபட்ைத்தில் ஈடுடுயதற்கு னன்ர் க்கிம் ார்த்த தயினின் பனர்
து? = நாயட்ை துடண ஆட்சினார்
456) தன்ட துப்ாக்கினால் சுட்டுக்பகால்றம்டி தயண்டினயர் னார்? = கத்சிங்
457) னன்ைாத சடயக் கல்ில் சிட பசய்தயர் னார்? = சிற்ி
458) னகம்நதினம் தான்று யிங்கும் பண்டணத்தான் தினநணம் பசய்து பகாண்தைன் –
ச் சிதடைனாக ததான்க் கூினயர் னார்? = கயினபசு தயங்கைசார்
459) என பநாமினில் உள் ல்ாச் பசாற்கடனேம் அகயரிடசனில் அடநனேம்டி
எனதசபத் பதாகுத்து யிக்கும் தல்___ப்டும்? = அகபாதி
460) அகபாதி ன்து தற்பாறேது வ்யாறு அடமக்கப்டுகிது? = அகபனதி ன்று
அடமக்கப்டுகிது
461) தநிழ் அகபனதி யபாற்ில், பசம்ாதி இைத்டதப்பறும் பசாற்பானள் துட
தல்கள் து? = ிகண்டுகள்
462) ிகண்டுகில் மடநனாது து? = தசந்தன் தியாகபம்
463) தசந்தன் தியாகபம் ன் ிகண்டை றேதினயர் னார்? = தியாகபர்
464) பநாத்த ிகண்டுகின் ண்ணிக்டக னாது? = 26 ிகண்டுகள்
465) ிகண்டுகில் சிப்ா ிகண்டு து? = சூைாநணி ிகண்டு
466) சூைாநணி ிகண்டின் ஆசிரினர் பனர் னாது? = நண்ைனனைர்
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467) அகபாதி னும் பசால்ட னதன் னதாக னன்டுத்தின இக்கினம் து? =
தினநந்திபம்
468) அகபாதி னும் பசால்ட அடைபநாமினாக பகாண்ை ிகண்டு து? = அகபாதி
ிகண்டு
469) தநிமில் ததான்ின னதல் அகபனதி து? = சதுபகபாதி
470) சதுர் ன்தன் பானள் னாது? = ான்கு
471) பனர், பானள், பதாடக, பதாடை  ான்கு யடககில் தித்தினா பானள்
யிக்கம் தந்த அகபனதி து? = சதுபகபாதி
472) சதுபகபாதினின் ஆசிரினர் பனர் னாது? = யபநானியர்
ீ
473) யபநானியர்
ீ
ந்த ஆண்டு சதுபகபாதிடன பயினிட்ைார்? = கி.ி. 1732
474) யபநானியர்
ீ
பயினிட்ை தயறு அகபாதிகள் சி கூறுக? = தநிழ்-இத்தின் அகபாதி,
இத்தின்-தநிழ் அகபாதி, தநிழ்-ிபபஞ்சு அகபாதி, ிபபஞ்சு-தநிழ் அகபாதி, தார்த்துகீ சின தநிழ்-ிபபஞ்சு அகபாதி
475) தநிழ் – தநிழ் அகபாதிடன றேதினயர் னார்? = பயி ஸ்ாடிஸ்
476) தநிழ்ச் பசால்கபாதிடன றேதினயர் னார்? = னாழ்ப்ாணம் கதிடபதயார்
477) இனதாம் தற்ாண்டுத் தநிழ் அகபாதி (ைங்கறைன் கூடின னதல் அகபனதி)
பயினிட்ையர் னார்? = இபாநாதன்
478) தநிழ்ப் தபகபாதிடன பயினிட்ையர் னார்? = குப்னசுயாநி
479) தநிழ் – ஆங்கி தபகபாதிடன றேதி பயினிட்ையர் னார்? = யின்சுதா
480) தற்காத் தநிழ்ச் பசால்கபாதிடன பயினிட்ையர் னார்? = யாந்தம்
481) ந்த ஆண்டு யாந்தம் அயர்கள் தற்காத் தநிழ்ச் பசால்கபாதிடன
பயினிட்ைார்? = 1925
482) நதுடபத் தநிழ் பசால்கபாதி பயினிைப்ட்ை ஆண்டு னாது? = 1937
483) தநிழ் – தநிழ் அகபனதிடன பதாகுத்தயர் னார்? = ன.சண்னகம்
484) தநிழ் – தநிழ் அகபனதி பயினிைப்ட்ை ஆண்டு து? = 1985
485) தநிழ் – தநிழ் அகபனதி னாபால் பயினிைப்ட்ைது? = தநிழ்ாட்டு ாைதல்
ிறுயம்
486) 20 யது தற்ாண்டின் நிகப்பரின அகபனதி து? = பசன்டப் ல்கடக்கமக
அகபாதி
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487) பசன்டப் ல்கடக்கமக அகபாதினின் தயறு பனர் னாது? = தநிழ் பக்சிகன்
488) தநிழ் பக்சிகன் பநாத்தம் த்தட பதாகுதிகடக் பகாண்ைது? = 6 பதாகுதிகள்
489) பசந்தநிழ்ச் பசாற்ிப்ினல் அகபனதிடன பயினிட்ையர் னார்? = ததயதனப்
ாயாணர்
490) பசந்தநிழ்ச் பசாற்ிப்ினல் அகபனதினின் னதல் பதாகுதி பயினிைப்ட்ை ஆண்டு
து? = 1985
491) பசந்தநிழ்ச் பசாற்ிப்ினல் அகபனதினின் இபண்ைாம் பதாகுதி பயினிைப்ட்ை
ஆண்டு து? = 1993
492) எவ்பயான பசால்ின் பசாற்ிப்னம், இபநாமிச் பசாற்கறக்கா குிப்னம், திப்ின்
இறுதினில் தபப்ட்டுள் அகபனதி து? = பசந்தநிழ்ச் பசாற்ிப்ினல் அகபனதி
493) ைங்கறைன் பயியந்த இபண்ைாயது அகபனதி து? = பசந்தநிழ்ச்
பசாற்ிப்ினல் அகபனதி
494) அிதா சிந்தாநணி ன் தட றேதினயர் னார்? = ஆ.சிங்காபதயார்
495) இக்கினம் + அியினல் பானள்கள் ஆகின இபண்டும் பகாண்ை அகபனதி து? =
அிதா சிந்தாநணி
496) அிதா சிந்தாநணிடன பதாகுத்து பயினிைப்ட்ை ஆண்டு து? = 1934
497) இக்கினம் + னபாண பசய்திகள் ஆகின இபண்டும் பகாண்ை அகபனதி து? =
அிதாதகாசம்
498) தநிழ்க் கடக்கஞ்சினங்கின் னன்தாடி  அடமக்கப்டுயது து? =
அிதாதகாசம்
499) அிதாதகாசம் பயினிைப்ட்ை ஆண்டு து? = 1902
500) தநிமக யர்ச்சி கமகத்தால் பயினிைப்ட்ை ‘னடனா கடக்கஞ்சினம்’
த்தட பதாகுதிகட பற்து? = 10 பதாகுதிகள்
501) கடச்பசால் அகபனதி பயினிட்ைப்ட்ை ஆண்டு து? = 1960
502) அியினல் சார்ந்த துடயாரினா கடச்பசால் அகபனதிடன பயினிட்ையர் னார்?
= நணடய னஸ்தா
503) அியினல் கடச்பசால் கஞ்சினம் பயினிைப்ட்ை ஆண்டு து? = 1991
504) அகபனதி என்ட ாறம் டித்து யனயாய் ன்று கூினயர் னார்? = ாபதிதாசன்
505) அகப னதிகள் ததான்றுயதற்கு தினப்ன னடனாக அடநந்த தல் து? = அகபாதி
ிகண்டு
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506) கணிி உதயினேைன் உனயாக்கப்ட்டு பயியந்த னதல் தநிழ் அகபனதி து? =
கிரினாயின் தற்கா தநிழ் அகபாதி
507) யிக்கச் பசாற்கதாடு பயியந்த னதல் அகபனதி து? = கிரினாயின் தற்கா
தநிழ் அகபாதி
508) கடச்பசால் அகபனதிடன 1960 – ல் உனயாக்கின ிறுயம் து? = காடக்கதிர்
509) காயடிச்சிந்து ன் தட றேதினயர் னார்? = அண்ணாநடனார்
510) அண்ணாநடனார் றேதின தயறு தல்கள் சியற்டக் கூறுக? = யடப
ீ
அந்தாதி,
தகாநதி அந்தாதி, யடபப்
ீ
ிள்டத்தநிழ்
511) அண்ணாநடனார் ிந்த ஊர் து? = பசன்ிக்கும் – தினபல்தயி
512) சிந்துக்குத் தந்டத ன்று கூப்டுயர் னார்? = அண்ணாநடனார்
513) காயடிச் சிந்துயில் ாைப்பற் ாட்டுடைத் தடயன் னார்? = கறேகுநடனில்
தகாயில் பகாண்டுள் னனகப்பனநான்
514) எட்ைக்கூத்தரின் சிப்ன பனர் னாது? = கயிச்சக்கபயர்த்தி
515) யிக்கிபநதசாமன், இபண்ைாம் குதாத்துங்கன், இபண்ைாம் இபாசபாசன் ஆகின னென்று
நன்ர்கின் அடயனிறம் பசல்யாக்தகாடு யாழ்ந்த னயர் னார்? = எட்ைக்கூத்தர்
516) எட்ைக்கூத்தர் இனற்ின தயறு தல்கள் சியற்டக் கூறுக? = னெயனா,
தக்கனாகப்பணி, குதாத்துங்கன் ிள்டத்தநிழ்
517) எட்ைக்கூத்தரின் காம் னாது? = 12 ஆம் தற்ாண்டு
518) இடயன், நன்ன், நக்கில் சிந்ததார் னதிதனாரின் சிப்னகட டுத்துக்கூறும்
சிற்ிக்கினத்தின் யடக து? = உா
519) உா ன்தன் தயறு பானள் னாது? = ஊர்தகாம் யனதல்
520) னன்ிட – ின்ிட  அடநத்து ாைப்டும் சிற்ிக்கின யடக து? = உா
521) பண்ணின் றே னயங்கள் டய? = 1. தடத (5 – 7); 2. பதும்ட (8 – 11); 3. நங்டக
(12 – 13);

4. நைந்டத (14 – 19); 5. அரிடய (20 – 25); 6. பதரிடய (26 – 31); 7. தரிம் பண்

(32 – 40)
522) உா ந்த திடணனில் ாைப்டுகிது? = ாைாண் திடணனில்
523) ஆதி உா  அடமக்கப்டும் உா து? = தினக்கனிான ஞா உா
524) தினக்கனிான ஞா உாயின் ஆசிரினர் னார்? = தசபநான் பனநாள் ானார்
525) னதற்குதாத்துங்க தசாமின் ான்காயது நகின் பனர் னாது? = யிக்கிபநதசாமன்
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526) யிக்கிபநதசாமின் தாய் பனர் னாது? = நதுபாந்தகி
527) குைகு நடடன அறுத்து காயிரிடனத் தந்தயன் னார்? = கதயபன்
528) பதிந்த அனயிடன உடைன தநன நடனின் உச்சினில் னிக்பகாடி ாட்டி,
பான்ினாகின காயிரினின் இனகடபகடனேம் உனர்த்திக் கட்டின தசாம நன்ன் னார்? =
கரிகான்
529) பாய்டகனாரின் கயமி ாற்துக்காக தசபநான் கடணக்கால் இனம்பாடடனச்
சிடயடு
ீ பசய்த தசாம நன்ன் னார்? = பசங்கணான்
530) தாரில் பனடநனாக ண்ணத்தக்க 96 யிறேப்னண்கட பற் தசாம நன்ர் னார்? =
யிசனானன்
531) சியபனநான் ஆைபசாய்க் காட்சிதனம்

தில்டக்கு பாற்கூடப தயய்ந்த தசாம

நன்ன் னார்? = னதாம் பாந்தகன்
532) 18 சிற்றூர்கடக் டகப்ற்ி நடாடு பயன் தசாம நன்ன் னார்? = னதாம்
இபாசபாசன்
533) யைக்தக டைபனடுத்துக் கங்டகடனனேம் + கிமக்கில் கைாபத்டதப் பற்று தசபர்
கைற்டைடன னற்ிறம் அமித்தயன் + பகாப்த்துப் தாரில் ஆனிபம் னாடகட
பயன் தசாம நன்ன் னார்? = இபாதசந்திபன்
534) சாறக்கினர்கின் தடகபநா கல்னாணனபத்தின் நீ து னம்னட தாரிட்டு பயன்
தசாம நன்ன் னார்? = இபாசாதிபாசன்
535) தினயபங்கப் பனநானுக்கு ாம்டண அடநத்த தசாம நன்ன் னார்? =
இபாசநதகந்திபன்
536) நடநடனடிகாரின் நகா ீாம்ிடகடன கனப்ானி ன்று அடமத்தயர் னார்?
= ண்டிதநணி கதிதபசன் பசட்டினார்
537) நரின் றே னயங்கள் னாது?
1. அனம்ன;

2. பநாட்டு;

3. னடக;

4. நர்;

5. அர்;

6. ய;ீ

7. பசம்நல்

538) தநிழ் யர்த்த சான்தார் சி தர்கள் கூறுக :னதுக்கயிதக்கு – ாபதினார்

சனதான னபட்சிக்கு – ாபதிதாசன்

பாதுவுைடந – தின.யி.க

தித்தநிறேக்கு – நடநடனடிகள்

தச்சுக்கட – அிஞர் அண்ணா

சிறுகடத – னதுடநப்ித்தன்
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539) இப்ாைப்குதினின் தினக்குில் இைம்பற்றுள் அணிகள் ின்யனநாறு :1.

யில்பதாறும் தல்னம் தாறம் – ன் குில் இைம்பற்றுள் அணி னாது? =
உயடநனணி

2.

னகக ட்து ட்ன்று - ன் குட்ாயில் இைம்பற்றுள் அணி னாது? =
பசால்பானள் ின்யன ிடனணி

3.

உடுக்டக இமந்தயன் டகதா - ன் குில் இைம்பற்றுள் அணி னாது? =
உயடநனணி

4.

அபம்தாறம் கூர்டநனதபனும் - ன் குில் இைம்பற்றுள் அணி னாது? =
உயடநனணி

540) இதுயடப உகத் தநிழ்நாாடுகள் டைபற் இைங்கின் பதாகுப்ன :இந்த இைங்கட ஞாக டயத்துக் பகாள் இததா யாக்கினநாக:தகாயிறக்கு பசன் ாயாடய னாபாயது நித்தால் தகாயில் ிர்யாகத்திைம் அயர்கட
பநாட்டைனடித்து தண்டிக்குநாறு தகாபப்டும்.
1.

நதசினா (தகாாம்னர்) – 1966

2.

தநிழ்ாடு (பசன்ட) – 1968

3.

ிபான்ஸ் (ாரிஸ்) – 1970

4.

இங்டக (னாழ்ாணம்) – 1974

5.

தநிழ்ாடு (நதுடப) – 1981

6.

நதசினா (தகாாம்னர்) – 1987

7.

பநாரிசினஸ் – 1989

8.

தநிழ்ாடு (தஞ்சாவூர்) – 1995

9.

நதசினா (தகாாம்னர்) – 2014

(ன்ி – தம்ன பசாக்கிங்கம் சார்)

541) உயந உனனகள் னாது? = தா, னடபன, எப், உம, நா, கடுப், இடனன, ய்ப்,
தப, ிகப, இன், பானய ற், அடன, இக, திப, சியண, நடன, ஆகினடயகள்
அடத்தும் உயந உனனகள் ஆகும்
542) திடசச் பசால் நற்றும் அதற்தகற் தநிழ் பசால் சியற்டக் கூறுக :திடசச் பசால் - தநிழ்ச்பசால்
தினயிமா

திடசச் பசால் - தநிழ்ச்பசால்

ண்டிடக

-

பயள்ம்

-

அச்சன்

-

தந்டத

ஜநக்காம்

-

அசல்

-

னெம்

தயடிக்டக

-

ீர்பனக்கு
யிரிப்ன
காட்சி

543) அச்சுப்ிடம தினத்தக் குினீடுகள் கூறுக :அச்சுப்ிடம தினத்தக் குிகள் பாதுயாக 5 யடகப்டும் – அடயகள் னடதன –
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1.பபொதுவொனவவ

Dt

- அச்சடித்தினக்கும் பசால்டதனா றேத்டததனா ீக்குக.

Stet - ற்பகதய உள்து தாதய இனக்கட்டும்.

- பசால்டதனா றேத்டததனா இந்தக் குிப்ிட்ை இைத்தில் தசர்த்துக் பகாள்க.

X

- சரினாக யிமாநல் உள் றேத்துக்கட நாற்றுக.

//

- பசங்குத்தாக உள்யற்டச் சரிபசய்க.

[

- னதின த்தி (New Paragraph) பதாைங்குக.

2. நிறுத்தக் குறியீடுகள்

,/

- கால் னள்ிடனச் தசர்க்கவும்.

;/

- அடபப் னள்ிடனச் தசர்க்கவும்

./

- னற்றுப்னள்ி இைவும்.

?/ - தகள்யி அடைனாம் இைவும்.
!/

- ஆச்சர்னக் குிடனச் தசர்த்துபகாள்வும்.

:/

- இபண்டு னள்ிகடச் தசர்க்கவும்.

‘/

- எற்ட தநற்தகாள் அடைனாம் இைவும்.

3. இவைபவளி தரவவண்டியவவ

-

#

-

பசாற்கட அல்து றேத்துகடச் தசர்க்க. இடைபயி
யிை தயண்ைாம்.
த்திகறக்கிடைனில், யரிகறக்கிடைனில் அல்து
பசாற்கறக்கிடைனில் இடைபயி தனக.

4. இவைக்க வவண்டியவவ
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- இைது க்கம் தள்வும்
- யது க்கம் தள்வும்
T

- தநத உனர்த்தவும்
- கீ தம தள்வும்
- த்திகட இடணக்கவும்
- பசால்டப் ிரித்துத் தபவும்
- எற்ட தநற்தகாள் குினீடு இடுக
- இபட்டை தநற்தகாள் குினீடு இடுக

5. எழுத்து வடிவம்

S.C

- பரின றேத்தில் உள்டதச் சிின றேத்தில் நாற்றுக

Caps - பரின றேத்தில் நாற்றுக
bold

- தடித்த றேத்தில் நாற்றுக

trs

- யார்த்டதகள், றேத்துகட நாற்றுக

l.c.

- சிின றேத்தில் அச்சிடுக

544) புைர்ச்சி - இயல்பு – விகொரம் :புைர்ச்சி எத்தவன வவகப்படும்? = 2 வவக – (1. இயல்பு, 2. புைர்ச்சி)
ிடபநாமினேம் யனபநாமினேம் தசனம் தாது வ்யித நாற்னம் ற்ை
யில்டபனன்ால் அது____ப்டும்? = இனல்னப்னணர்ச்சி (பான் + யடனல் = பான்
யடனல்)

ிடபநாமினின் இறுதி றேத்துப் னள்ினாக(பநய்னாக) இனந்தால் அடத____க்
கூறுயர்? = பநய்னீறு
ிடபநாமினின் இறுதி றேத்து உனிர் பநய்னாக இனந்தால் அடய க் கூறுயர்? =
உனிரீறு
யனபநாமினின் னதல் றேத்து உனிர் பநய்னாக இனப்ின் அடதட வ்யாறு அடமப்ர்?
= பநய்னதல்
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யனபநாமினின் னதல் றேத்து உனிபாக இனப்ின் அடதட வ்யாறு அடமப்ர்? =
உனிரினதல்
ிடபநாமினேம் யனபநாமினேம் தசனம்தாது நாற்ங்கள் ற்டுநாால்
அதட______ன்ர்? = யிகாபப்னணர்ச்சி
யிகாபப் னணர்ச்சி த்தட யடகப்டும்? = 3 யடக – (ததான்ல், பகடுதல், திரிதல்)
545) பசாற்பானள் தனக :சுைர் - எி
ஆன்தம் - நகிழ்ச்சி
பாபம் - தநா பானள், இடயன்
யிட - பசனல்
காப்ன - காயல்
ீபயர் - அிவுடைனார்
தகண்டந - ட்ன
தடதனார் - அியிார்
யில்பதாறும் - கற்கக்கற்க
னம் - இன்ம்
குதல் - சிரித்தல்
ட்ைல் - ட்னக்பகாள்றதல்
இடித்தல் - கடிந்துடபத்தல்
கிமடந - உரிடந
னகக - னகம் நப
அகம் - உள்ம்
ஆறு - ல்யமி
உய்த்து - பசறத்தி
அல்ல் - துன்ம்
உடுக்டக - ஆடை
இடுக்கண் - துன்ம்
கடயது - ீக்குயது
பகாட்ின்ி - தயறுாடு இல்ாநல்
ஊன்றும் - தாங்கும்
னடதல் - னகழ்தல்
னல் – கீ மா
குமயி - குமந்டத
ிணி - தாய்
கமறும் - தசும்
நனரி - நனக்கம்
சயர் - யஞ்சகம்
நன்னுனிர் - ிடபற் உனிர்
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குடய - குயினல்
நாபன் – நன்நதன்
யள்ட - பல் குத்தும்தாது பண்கள் ாடும் ாட்டு
அகு – தகாமி
ஆமி - கைல்
யிசும்ன - யாம்
பசற்ான் - பயன்ான்
அபவு - ாம்ன
ிள்டக்குனகு - ாடபக்குஞ்சு
யள்ட - எனயடக ீர்க்பகாடி
கைா - னடந
பயயி - கவ்யி
சங்கின் ிள்ட - சங்கின்குஞ்சுகள்
பகாடி - யக்பகாடி
தகாடு - பகாம்ன
கமி - உப்ங்கமி
திடப - அட
தநதி - னடந
கள் - ததன்
னள் - அன்ம்
தசடி - பதாமி
ஈரினயர் - ால்யர்
கடிநாட - நணநாட
தார் - நாட
காசிி - ிம்
பயள்கி - ாணி
நல்ல் - யம்
நைாகு - இடன சு
நமயிடை - இங்காட
நறுகு – அபசீதி
நது - ததன்
தினங்கி - ாயல்
சம்ன - ாயல்
நதினம் - ிவு
யாய்டந - உண்டந
கடனேம் - ீக்கும்
யண்டந - யள்ல் தன்டந
தசய்டந - பதாடவு
காம் - ததாடக
யிதயகன் - ஞாி
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தகா - அமகின
யாயி - பாய்டக
நாதத - பண்தண

இடசந்த – பானத்தநா
குயடு - நட
பான்ி - காயிரி
பகாத்து - குற்ம்
அபயம் - ாம்ன
திைம் - உறுதி
பநய்ஞ்ஞாம் - பநய்னிவு
உானம் – யமியடக
டக - னன்டக
னடக - பநாட்டு
தநி - உைல்
யமக்கு - ன்பி
ஆன் - உனர்ந்த
னன் - தர்டந
ன்ி - உதயி
டகனேள்றம் - யிடடனாட்ைாகவும்
ாைியார் - பினேடைனார்
நாய்யது - அமியது
அபம் - யாடக் கூர்டநனாக்கும் கனயி
ண்ன - ட்ன
கடை - றேது
கல்யல்ர் - சிிது நகிழ்யர்
னம் இ - தீங்கு, இிடநனற்
நானின ஞாம் - நிகப்பரின உகம்
திரிந்தற்று - திரியது தான்து
சினாது - சித்துனர் ீங்காது
அனர்ந்த - கடப்னற்
ீடின - தீபாத
தாது - நகபந்தம்
தாது - நர்
பாய்டக - கும்
னகம் - கனகம்(ாக்கு நபம்)
யான்பற் தி - கங்டகனாறு
கம் - சந்தம்
துமாய் அங்கல் - துிசிநாட
னனம் - ததாள்
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கமி - அம்ன
இனிம் - பரின உகம்
ஊன் - தடச

ாநம் – பனர்
டகம்நாறு - னன்
நாசற் - குற்நற்
ததட்டை - திபட்டின பசல்யம்
நீ ட்சி - தநன்டந
நாட - ீங்க
தில் - யிடந
நயர் - யபர்
ீ
நதி - அிவு
அனதகிபணம் - குிர்ச்சினா எி
உதனம் - கதிபயன்
நதுபம் - இிடந
யம் - ததன்
கறேயின துகர் - குற்நற்யர்
சதி - கைல்
னயம் - உகம்
நதட - குமந்டத
னதினரி - கதிபயன் யமிட்ை இைம் (டயதீஸ்யபன் தகாயில்)
546) ிரித்பதறேதுக :தாய்டநனன் ிட - தாய்டந + அன்ின் + தட
547) உரின றேத்து யமக்குச் பசாற்கட அிதயாம் :தச்சு யமக்கு - றேத்து யமக்கு
தகார்த்து

-

சுயற்ில்
தட்ைம்

தகாத்து

-

-

அனகாடநனில் -

தச்சு யமக்கு - றேத்து யமக்கு

சுயரில்

ாட்கள்

நிதில்

-

ாள்கள்

தற்ம்

சிவு

-

பசவு

அனகில்

-

நத்தில்

548) ிடம தினத்தம் :ிடம
ஏர் நாயட்ைம்

-

சரி
–

என நாயட்ைம்

ிடம

-

கண்ைடத கூதய

–

அயர்தான்

-

அயர்தாம்

அந்த சுற்றுா

–

என அடநச்சர்

–

ஏர் அடநச்சர்

தநற்க்பகாண்ைார்

–

அயபது நகதாடு

–

அயனடைன நகதாடு

சரி
கண்ைடதக் கூதய
அந்தச் சுற்றுா
தநற்பகாண்ைார்
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