9ம் லகுப்ன ைஷழ்

1. "ைதயலர் அன்னலர்க் வசண் நஶங்வர" னப்பஶடிலர் ஶர் ?
ம்பர்

2. "உயம் ஶதலனேம் ைஶனர லஶக்லும்" னும் பஶைல்
தயஷன் தபர்,ஶண்ைம் ன்ன ?

அதப்தபற்ம

ம்பஶஶணம், பஶயஶண்ைத்ைஷன் னைல் பஶைல்.
3. இன்தனேள் இன்த லினந்தைஶஶல் லன்தனேள் லன்த ைலஶர்ப்
தபஶதம னும் குமட்பஶலில் பின்று லந்ை அணி ....
டுத்துக்ஶட்டு உலத அணி
4. ம்பர் பிமந்ை ஊர் து?

நஶப்பட்டிணம் ஶலட்ைம் ியஶடுதுதமக்கு அனஷலுள்ர வைழுந்தூர்

5. ம்பர் இற்மஷ தல்ள் ன்ன?
ம்பஶஶணம், ர் ழுபது, சஷதய ழுபது, சசுலைஷ அந்ைஶைஷ, சைவஶபர்
அந்ைஶைஷ, ைஷனக்த லறக்ம்.
6. ம்பர் ஶரிைம் அதலப்னயலஶ பணினரிந்ைஶர்?
குவயஶத்துங் வசஶறன்

7. ம்பத ஆைரித்ை லள்ரல் ஶர்?
சதைப்ப லள்ரல்

8. ம்பரின் னழ்பஶடும் தைஶைர்ள் தல?
ல்லிில் தபரிலர் ம்பர், லிச்சக்லர்த்ைஷ
9. ம்பர் - ஶயம் ?
ஷ.பி.12ம் தற்மஶண்டு

10. ம்பஶஶணத்ைஷன் னெய தல் ம்தஶறஷில் ஶஶல் ழுைப்பட்ைது?
லைதஶறஷ, லஶன்ீ ஷ
11. "ைதயலர் அன்னலர்க் வசண் நஶங்வர" னப்பஶடிலர் ஶர் ?
ம்பர்
12. "உயம் ஶதலனேம் ைஶனர லஶக்லும்" னும் பஶைல் அதப்தபற்ம
தயஷன் தபர்,ஶண்ைம் ன்ன ?

ம்பஶஶணம், பஶயஶண்ைத்ைஷன் னைல் பஶைல்.
13. நஷதமனேதைத

நீ ங்ஶத

வலண்டின்

,

தபஶதமனேதைத

எழுப் படும் " னும் குமட்பஶலில் கூமப்படும் னத்து

வபஶற்மஷ

தபஶறுதின் சஷமப்ன

14. குமள் னும் தசஶல்யஷன் தபஶனள் ன்ன ?
குறுஷ அடிதர உதைது
15. ....... சஸர்தரக் தஶண்ை .... அடி தலண்பஶக்ரஶல் ஆனது, ைஷனக்குமள்.
7, 2

16. ைஷனக்குமள், அமம்.... அைஷஶங்ரஶவும், தபஶனள் .... அைஷஶங்ரஶவும்,
இன்பம் ..... அைஷஶங்ரஶவும் பகுக்ப்பட்டுள்ரது.
38,70,25

17. ைஷனக்குமதரப் வபஶற்மஷப் பஶடி தயஷன் தைஶகுப்ன ....ஆகும்.
ைஷனலள்லலஶதய

18. ைஷனக்குமலக்கு உத ழுைஷலர்ரின் ண்ணிக்த ...
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19. ைஷனக்குமரின் உத ண்ைலர்லள் ஷச்சஷமந்ை உத ஶனதைது ?
பரிவயறர்
20. ைஷனக்குமரின் உதஶசஷரிர்ள் ஶலர்?
ைனர்,

ைஶைத்ைர்,

ணக்குைலர்,

ல்யர், பரிதபனஶள், ஶரிங்ர்.

நச்சர்,பரிைஷ,பரிவயறர்,ைஷனதயர்,

21. லிக்வைஶரிஶ ஶஶணி ஶதயில் ண் லிறஷத்ைதும் னையஷல் படிக்கும்
தல் து ?

ைஷனக்குமள்
22. இந்ைஷஶலில் வபசப்படும் தஶறஷக்குடும்பங்ள் த்ைதன ? அதல ஶதல?

4, இந்வைஶ-ஆசஷ தஶறஷள், ைஷஶலிை தஶறஷள், ஆஸ்ைஷவஶ - ஆசஷ
தஶறஷள், சஸன- ைஷதபத்ைஷ தஶறஷள்

23. நம் நட்டில் வபசப்ப்படும் தஶறஷரின் ண்ணிக்த ன்ன ?
1300+

24. ைனக்தனத்

ைனிச்சஷமப்னம்

பய

அடிப்பதைஶவும் உள்ர தஶறஷ ....

தஶறஷள்

வைஶன்மஷ

லர

னெயதஶறஷ

25. னெய தஶறஷியஷனந்து வைஶன்மஷ லரர்ந்ை தஶறஷ ....
ஷதரதஶறஷ

26. இந்ைஷ நஶட்தை "தஶறஷரின் ஶட்சஷ சஶதய" ன லனணித்ைலர் ஶர் ?
தஶறஷில் வபஶசஷரிர் ச.அத்ைஷயஷங்ம்
27. ைஷஶலிை தஶறஷரின் ண்ணிக்த ன்ன ?
23+

28. ைஷஶலிை தஶறஷக்குடும்பங்ரின் ண்ணிக்த ன்ன ?
3
29. ைஷஶலிைப்தபனதஶறஷள் ஶதல ?

ைஷழ், தைலுங்கு, தயஶரம், ன்னைம்.

30. இந்ைஷஶ னழுலதும் பந்து லிரிந்ைஷனந்ை நஶரிம் ... ஆகும்
ைஷஶலிை நஶரிம்

31. தைன் ைஷஶலிை தஶறஷள் ஶதல ?

ைஷழ், தயஶரம், ன்னைம், குைகு, துல, வைஶைஶ, வஶத்ைஶ, தஶஶ,
இனரஶ

32. நடு ைஷஶலிை தஶறஷள் ஶதல ?
தைலுங்கு,

வஶண்டி,

வஶஶ,

கூி,

வஶண்ைஶ, நஶக்ஷ, தபங்வஶ, னண்ைஶ

கூலி,

வஶயஶஷ,

பர்ஜஷ,

ைபஶ,

33. லை ைஷஶலிை தஶறஷள் ஶதல ?
குனொக், ஶல்வைஶ, பிஶகுி

34. ைஷஶலிைர் வபசஷ தஶறஷ து ?
ைஷஶலிை தஶறஷ
35. "ைஷஶலிை" னும் தசஶல்யஷன் தபஶனள் ன்ன ?
ைஷஶலிை நஶடு

36. ைஷஶலிை

தஶறஷ,

ைஷஶலிை

இனம்,

ைஷஶலிை

நஶரிம்

னும்

தசஶற்தமஶைர்லள் ைஷஶலிைம் னும் தசஶல் தபதைஶ லந்துள்ரது
னக் கூமஷலர் ஶர் ? ந்ை தயஷல் கூமஷனேள்ரஶர்?

ஶல்டுதலல், ைஷஶலிை தஶறஷரின் எப்பியக்ணம்.
37. ைஷஶலிைம் னும் தசஶல்தய னையஷல் உனலஶக்ஷலர் ஶர்?
குரியபட்ைர்
38. ைஷஶலிைம் னும் தசஶல்தய பன்பஶட்டுக்கு தஶண்டு லந்ைலர் ஶர்?
ஶல்டுதலல்

39. தஶறஷில்

அமஷஞர்

தைஶைக்

ஶயத்ைஷல்

ைஷதறனேம்

அைன்

ஷதர

தஶறஷதரனேம் ........ அல்யது ..... ன லறங்ஷனர்
ைஷரின் , ைனயஷக்
40. ைஷஶலிை

னும்

தசஶல்

னக்கூமஷலர் ஶர் ?

ைஷழ்

னும்

தசஶல்யஷயஷனந்து

உனலஶனது

ஈஶஸ் பஶைஷரிஶர்
41. ைல்வஶரஶல் தஶள்ரப்பட்ை பறந்ைஷழ்க் குரிக்ண்ைம் து ?
இதயனெரிஶக் ண்ைம்

42. ைஷறஷல் இன்று நக்கு ஷதைக்ப்தபற்ம ஷப்பறதஶன தல் து ?
தைஶல்ஶப்பிம்

43. தைஶல்ஶப்பிம் ன்பது ... தல்
இயக்ணம்

44. தைஶன்த,
இயக்ண

ைனித்ைன்த,தஶறஷரின்
லரம்,

சஷந்ைதனலரம்,

ைஶய்,

தசஶல்லரம்,

தயலரம்,

இயக்ஷ

பண்பஶட்டுலரம்,

பன்னஶட்டு தஶறஷஶ லிரங்கும் ைன்த தபற்ம தஶறஷ....... னப்படும்.
தசவ்லில் தஶறஷ
45. தஶறஷத

பிதறின்மஷ

துதணனரிலது .... ஆகும்.

வபசவும்

வட்வும்

படிக்வும்

ழுைவும்

இயக்ணம்

46. சஶர்தபழுத்துள் த்ைதன லதப்படும் ?
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47. தசய்னேரில்

இதைிலும்,

ஏதச

குதமனேம்

இறுைஷிலும்

வபஶதும்,

நஷற்கும்

தசஶற்ரின்

தநட்தைழுத்துக்ள்

ஶத்ைஷதியஷனந்து நீ ண்டு எயஷப்பது .... ஆகும்.

னையஷலும்,

ைக்குரி

.....

2, அரதபதை

48. அரன னும் தசஶல்யஷன் தபஶனள்
ஶத்ைஷத

49. அரதபதைின் லதள் ஶதல ?
உிரதபதை, எர்மரதபதை.

50. உிர் ழுத்துலள் அரதபடுக்கும் ழுத்துக்ரின் ண்ணிக்த ன்ன ?
உிர்தநடில் ழுத்துக்ள் 7

51. உிர்

ழுத்துக்ள்

அரதபடுக்கும்

வபஶது

அலற்றுக்கு

ழுத்துக்ள் அைன் பக்த்ைஷல் லனம்.
குமஷல்

52. அரதபடுக்தில் ஶத்ைஷன் இன ழுத்து து ?
இ

53. அரதபடுக்தில் ஐஶத்ைஷன் இன ழுத்து து ?
உ

இனஶன

.....

54. உிரதபதைின் லதள் ஶதல ?

தசய்னேரிதச அரதபதை, இன்னிதச அரதபதை, தசஶல்யஷதச அரதபதை.

55. தசய்னேரில் இதசத நஷதமக் லனம் அரதபதை ....
தசய்னேரிதச அரதபதை

56. ஏதச குதமஶலிட்ைஶலும் இனி ஏதசக்ஶ அரதபடுப்பது .....
இன்னிதச அரதபதை

57. தபர்ச்தசஶல் அரதபடுத்து, லிதனதசய் தபஶனரில் லனலது .....
தசஶல்யஷதச அரதபதை

58. தைஶஅ......... லிைஶ அர்... னும் தசஶற்ரில் ......... லந்துள்ரது.
தசய்னேரிதச / இதசநஷதம அரதபதை

59. தசய்னேரிதச அரதபதைில் றுதபர் ன்ன ?
இதசநஷதம அரதபதை

60. தடுப்பதூஉம் னும் தசஶல்யஷல் லந்துள்ர அரதபதை து?
இன்னிதச அரதபதை
61. குடிைறீ இக்.. னும் தசஶல்யஷல் லந்துள்ர அரதபதை து ?
தசஶல்யஷதச அரதபதை

62. ைறீ னும் தசஶல்யஷன் தபஶனள் ன்ன ?
ைழுவுைல்
63. ைறீ இ னும் தசஶல்யஷன் தபஶனள் ன்ன ?
ைழுலி

64. எற்மரதபதைில் அரதபடுக்கும் ழுத்துக்ரின் ண்ணிக்த ன்ன ?
11

65. எற்மரதபதைில் அரதபடுக்ஶை எற்தமழுத்துக்ள் ஶதல ?
க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற்,ர்,ழ்

66. "உன்தனவ நீ அமஷலஶய்" னக்கூமஷலர் ஶர்?
சஶக்டீஸ்

67. "ைஷழ் நஶைக்தயக்கு என தபர்னஶட்ளஶ" ன சஷமப்பிக்ப்பட்ைலர் ஶர்?
ஶஶல் சஷமப்பிக்ப்பட்ைஶர்?
அமஷஞர் அண்ணஶ, ல்ஷ

68. ஜஶர்ஜ் தபர்னஶட்ளஶ ந்ை நஶட்தை வசர்ந்ைலர் ?
அர்யஶந்து

69. இலின் அறுலதை ன்னும் சஷறுதைத ழுைஷலர் ஶர்?
னலிசு
70. க்ரிவய வல்ஷழ்ழ் ன்று லிள்லலதை ஷள்ரிலிை வலண்டும் ன்று
ண்ணிலர் ஶர்?
பஶைஷஶர்

71. ைஷறஶக்ம் ைன
சுலிட்ச்

தசஶடுக்ஷ
ஸ்லஶட்ைர்
குரிர்நீர்

கூல் டிரிங்ஸ்

குரிர்சஶறுள்
ஷதண்ைர்

ஷன் அததல
பிரிஜ்

குரினொட்டும்தபட்டி
டீ
வைநீ ர்
லஶளஷங்தளஷன்

தலலக்த இந்ைஷம்
தையஷவபஶன்
தைஶதயவபசஷ

72. தபஶனள் ைன :
தபஶறுத்ைல்

தபஶறுத்துக்தஶள்லைல்
இமப்பிதன

பிமர் தசய்ை துன்பத்தை
இன்த
லறுத
எஶல்

ைலிர்த்ைல்
ைலஶர்
அமஷலற்மஶர்
நஷதம

சஶல்ன
எறுத்ைஶத

ைண்டித்ைலத
என்மஶ

என தபஶனட்ைஶ
தபஶைஷந்து தலப்பர்
(னத்துள்) தலத்துக்தஶள்லர்
தபஶன்றும் துதணனேம்
உயம் உள்ரலத
ைஷமனல்ய

தசய்த்ைஶை
வநஶதனஶந்து
துன்பத்துக்கு லனந்ைஷ
ஷகுைஷஶன்

னச்தசனக்ஶல்

ஷக்தல
ைீத

ைகுைஷஶன

தபஶறுதஶல்
துமந்ைஶர்

பற்மஷதன லிட்ைலர்
இமந்ைஶர்

லம்ன ைந்ைலர்
இன்னஶ
ைீ

வநஶற்ஷற்பலர்
தபஶறுப்பலர்
வநஶற்பஶர்
வநஶன்ன வற்தஶள்பலர்
இன்னஶச்தசஶல்
ைீ தசஶல்

உரலஶக்ல்
உண்ைஶக்குைல் (பதைத்ைல்)
நஷதயதபறுைல்
ஶத்ைல்
நீ க்ல்

அறஷத்ைல்
நீ ங்யஶ

அயஷயஶ
அரலற்ம

அன்னலர்

அத்ைத
இதமலர்
ைதயலர்

இதமலர்
சண்

அதைக்யம்
அழ்லஶத

வைஶண்டுபலத
இழ்லஶர்

இறஷவுபடுத்துவலஶர்
ைதய

சஷமந்ை பண்ன
73. இயக்ண குமஷப்ன ைன :
ஶதலனேம்

னற்றும்த
அயஷயஶ லிதரஶட்டு

ஈறுதட்ை ைஷர்தமப்தபதச்சம்
ஆக்ல்

தைஶறஷற்தபர்
நீ க்ல்

தைஶறஷற்தபர்
லிதரஶட்டு

தைஶறஷற்தபர்
மத்ைல்

தைஶறஷற்தபர்

தபஶறுத்ைல்

தைஶறஷற்தபர்
நன்று

குமஷப்ன லிதனனற்று
லினந்து

பண்பஶகு தபர்
எஶல்

தைஶறஷற்தபர்
தபஶதம

தைஶறஷற்தபர்
நீ ங்ஶத

ைஷர்தமத் தைஶறஷற்தபர்
வபஶற்மஷ

லிதனதச்சம்
எறுத்ைஶர்

லிதணஶயதணனேம் தபர்
தபஶைஷந்து

லிதனதச்சம்
ைற்பிமர்

றஶம் வலற்றுதத் தைஶத
தசய்ினும்

இறஷவுச் சஷமப்னம்த
தநஶந்து

லிதனதச்சம்
அமன்

ஈற்றுப்வபஶயஷள்

ைஷமன்

ஈற்றுப்வபஶயஷள்
தசய்ைஶத

லிதனஶயதணனேம் தபர்
லிைல்

அல் ஈற்று லிங்வஶள் லிதனனற்று
இமந்ைஶர்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
துமந்ைஶர்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
வநஶக்ஷற்பலர்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
இன்னஶச்தசஶல்

ஈறு தட்ை ைஷர்தமப்தபதச்சம்
உண்ணஶது

லிதனதச்சம்
தபஶறுத்ைல்

தைஶறஷற்தபர்
அழ்லஶர்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
இழ்லஶர்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
74. பறதஶறஷலக்கு ைஷறஶக்ம் ைன
Bend the tree while it is young

ந்ைஷல் லதரஶைது, ம்பைஷல் லதரனேஶ?

As is the mother, so is her daughter

ைஶதப்வபஶயப் பிள்தர; ததயப்வபஶயச் வசதய
A friend in need is a friend indeed
உிர்ஶப்பஶன் வைஶறன்

A maon of courage never wants weapons.
லல்யலனுக்குப் னல்லும் ஆனேைம்.
blood is thicker than water

ைஶன் ஆைஶலிட்ைஶலும் ைன் ைதச ஆடும்
75. ண்டக்கு அறகு இக்ம் தஶள்ரல், ஶலுக்கு அறகு பிமரிைம் இந்து
தசல்யஶத
இதசக்கு
அறகு

ஆஶய்ச்சஷக்கு

அறகு

குடிக்ர

அைதன

அறகு

ைது

வட்வபஶர்

லனந்ைஶல்

ஶரிஶசஶன் குமஷப்பிடுஷமஶர்.

னடிதல

நன்தமனப்

ஶப்பலன்

ன

துடந்துதத்ைல்

னழ்ைல்,

அசனுக்கு

னந்துதத்ைல்

76. சஷறுபஞ்சனெயத்ைஷன் ஆசஷரிர் ஶர் ?
ஶரிஶசஶன்
77. ஶரிஶசஶனின் ஆசஷரிர் ஶர் ?

துத ைஷறஶசஷரிர் ஶக்ஶனஶர்

78. ஶரிஶசஶனின் ஆசஷரிர் பற்மஷ குமஷப்னள் ைஷல் ஶணப்படுஷன்மன?
சஷமப்னப்பஶிம்
79. ஶரிஶசஶன் ந்ை ைத்தைச் சஶர்ந்ைலர் ?
சணம்

80. ஶரிஶசஶனுைன் பின்ம ஶணலர் ஶர் ?
ணிவைஶலிஶர்

81. சஷறுபஞ்சனெயத்ைஷல் இைம்தபற்ம னத்துக்ரின் ைன்த ன்ன ?
தபனம்பஶன்த அமக்னத்துக்லம், சஷறுபஶன்த சண
அமக்னத்துக்லம் இைம்தபற்றுள்ரன.

82. சஷறுபஞ்சனெயத்ைஷன் பஶைல்ள் ண்ணிக்த ன்ன ?
ைவுள் லஶழ்த்து + 97 தலண்பஶக்ள்

ன

83. சஷறுபஞ்சனெயம்

னப்

னெயஷதள் தல ?

தபர்

தபம

ஶணஶன

வநஶய்

ைீர்க்கும்

5

ண்ைங்த்ைஷரி, சஷறுலழுதுதன, சஷறுல்யஷ, தபனல்யஷ, தநனஞ்சஷ
84. என தசய்னேரில் னன்னர் லந்ை தசஶல்லும் அைன் தபஶனலம் பின்னர்
பயலிைத்தும் லரின் அது ..... அணிஶகும்.
தசஶல்பின்லனநஷதயணி

85. லனப்ன னும் தசஶல்யஷன் தபஶனள் ன்ன?
அறகு

86. "ண்லனப்னக் ண்தணஶட்ைம்.... " னத் தைஶைங்கும் பஶையஷன் பின்று
லந்ை அணிின் தபர் ன்ன ?
தசஶல்பின்லனநஷதய அணி

87. பஶண்ைலர்ள் ஆட்சஷனரிந்ை பிவைசம் து ?
இந்ைஷ ஶநர் (இந்ைஷ பிஸ்ைம்)

88. அத்ைஷனஶன ன்னர் ஶர் ?
துரிவஶைனன்
89. துரிவஶைனின் ைந்தை ஶர் ?
ைஷனைஶட்டின்

90. "ன்பிின் க் ரினந்ை சஶலம்..." இத்தைஶைரின் ம்பி ன்பது ஶத
குமஷக்கும் ?

பஶண்டு ன்னன்
91. ".... தஶம்பிதன தஶத்ை ைப்பிடி வஶடும்.." இத்தைஶைரில் ைப்பிடி ஶத
குமஷக்கும் ?
பஶஞ்சஶயஷ
92. சுப்பிணி பஶைஷஶர் ழுைஷ உதநதை இயக்ஷங்ள் ஶதல ?
ஞஶனைம், சந்ைஷரிதின் தை, ைஶசு.

93. பஶஞ்சஶயஷ சபைத்ைஷன் னெய தல் து ?
லைதஶறஷில் லஶன்ீ ஷ ழுைஷ பஶைம்.

94. பஶஞ்சஶயஷ சபைம் த்ைதன பஶங்தர தஶண்ைது ?
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95. பஶஞ்சஶயஷ சபைத்ைஷன் சனக்ங்ள் த்ைதன ?

5. (சூழ்ச்சஷ சனக்ம், சூைஶட்ை சனக்ம், அடிதச்சனக்ம், துஷலுரிைல்
சனக்ம், சபை சனக்ம்)

96. பஶஞ்சஶயஷ சபைத்ைஷன் பஶைல்ரின் ண்ணிக்த ன்ன ?
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97. பஶைஷஶர் ஆசஷரிஶ இனந்ை இைழ்ரின் தபர் ன்ன ?
சுவைசஷத்ைஷன், இந்ைஷஶ

98. ைஷழுக்கு தைஶண்டு தசய்வலஶன் சஶலைஷல்தய ன்மலர் ஶர் ?
பஶைஷைஶசன்
99. ைற்ஶய இயக்ஷத்ைஷன் லிடிதலள்ரி ஶர் ?
சுப்பிணி பஶைஷஶர்

100.

நீ டுதுில் நீ க்ப் பஶடி லந்ை நஷயஶ னப்பட்ைலர் ஶர் ?

101.

உதநதைக்ஶயம் து ?

102.

20ம் தற்மஶண்டில் அனம்பி றுயர்ச்சஷக்கு லித்ைஶ அதந்ைதல

சுப்பிணி பஶைஷஶர்

20ம் தற்மஶண்டு

தல ?

பஶைஷின் லிதைள்
103.

"னப்பது வஶடி னனதைஶள்.. " னப்பஶடிலர் ஶர் ?
சுப்பிணி பஶைஷஶர்

104.

"னப்பது வஶடி னனதைஶள்.. " னும் பஶையஷல் லிஞர் கூம
லந்ை த னத்து ன்ன ?
இந்ைஷ எனதப்பஶடு

105.

"பிமநஶட்டு நல்யமஷஞர் சஶத்ைஷங்ள் ைஷழ்தஶறஷிற் தபர்த்ைல்
வலண்டும் " ன்மலர் ஶர் ?
சுப்பிணி பஶைஷஶர்

106.

"பிமநஶட்டு நல்யமஷஞர் சஶத்ைஷங்ள் ைஷழ்தஶறஷிற் தபர்த்ைல்
வலண்டும் "

னும் பஶையஷன் தக்னத்து ன்ன ?

ைஷறஷன் லரர்ச்சஷ
107.

ங்ள் பதலர் ங்வஶ தமந்ைஶர் இங்குள்ர ைஷறர்ள்

என்மஶைல் ண்வை னப்பஶடிலர் ஶர் ? அலர் கூமலந்ை னத்து
ன்ன ?

பஶைஷைஶசன். ைஷறர் ழுச்சஷ
108.

ல்யஶர்க்கும் ல்யஶம் ன்மஷனப்பைஶன இைம்வநஶக்ஷ நைக்ஷன்ம

ைஷந்ைதலம் அல்யஶனும் அங்ஷல்தய பிமர்நயத்தை னதைன்று
ைனிதஶனலன்
ன்ன ?

தசஶல்யஶன்

அங்வ"

இப்பஶையஷன்

தக்னத்து

தபஶதுவுதைத
109.

"ல்தய பிதசந்து னிஶக்கும் தசந்ைஷறஷன் தசஶல்தய ணிஶத்
ைஷடுத்ைலனும் நீ ைஶவனஶ" னத் ைஶயஶட்டுப் பஶடிலர் ஶர்
லிணி வைசஷ லிநஶம் பிள்தர

110.

"ங் ஶப் பிமப்பைற்வ - நல்ய ஶைலம் தசய்ைஷை
வலண்டும்ஶ" ன தபண்ணிம் பஶடிலர் ஶர் ?
லிணி வைசஷ லிநஶம் பிள்தர

111.

ைஷறஷன் லரம் ஶண "சஶதயரில் பயதைஶறஷல்ள் தபன

வலண்டும் சதபரிவய ைஷதறழுந்து னறங் வலண்டும்" ன்மலர்
ஶர் ?

லிணி வைசஷ லிநஶம் பிள்தர
112.

லிடுைதயக் லிஞர் ஶர் ?

113.

உலதலிஞர் ஶர் ?

114.

ைஷறன் ன்வமஶர் இனனண்டு ைனிவ அலற்வஶர் குணனண்டு

நஶக்ல் லிஞர்

சுைஶ

அஷழ்ைம் அலனுதை தஶறஷஶகும் அன்வப அலனுதை லறஷஶகும்
ன்மலர் ஶர் ?

நஶக்ல் லிஞர்

115.

பஶட்ைஶரி க்ரது பசஷைீ வலண்டும் பணதன்ம வஶத்ைஷன்
லிதசைீ வலண்டும் ன்மலர் ஶர் ?
நஶக்ல் லிஞர்

116.

தத்தைஶறஷல் என்தமக் ற்றுக்தஶள் லதய உனக்ஷல்தய
எத்துக்தஶள் ன்மலர் ஶர் ?
நஶக்ல் லிஞர்

117.

ஆங்ஷயவஶ பிமதஶறஷவஶ பின்றுலிட்ைஶல் அன்தனதஶறஷ
வபசுைற்கு

நஶடஷன்ம

ைீங்குதை

னவபஶக்ர்

லஶழும்நஶட்டில்

தைன்படுவஶ தஶறஷனேணர்ச்சஷ : இவ்லடிள் ஶஶல் ழுைப்பட்ைது ?
னடிசன்.
118.

பஶைஷஶர் லசன லிதைதர ஶனதை சஶதய எத்ைஷனந்ைன ?
அதரிக் லிஞர் லஶல்ட்லிட்ன்

119.

பஶைஷைஶசனின் உதநதைள் அதனத்தும் .... தஶண்ைதல.

120.

ணிக்தஶடி இைறஷல் னதுக்லிதை ழுைஷலர்ள் ஶர் ?

லிதை நதை தஶண்ைதல

ந.பிச்சனெர்த்ைஷ,

.நஶ.சுப்பிணின்

னதுதபித்ைன்,

கு.ப.இஶசவஶபஶயன்,

121.

ழுத்து இைறஷல் னதுக்லிதை ழுைஷலர்ள் ஶர் ?

122.

ீ ஶ ன்ம னதனதபர் தஶண்ைலர் ஶர் ?

123.

லஶனம்பஶடி இக் உறுப்பினர்ள் ஶர் ?

ஸ்.தலத்ைீஸ்லன், ைனன சுலஶன, ணி, சஷ,சு.தசல்யப்பஶ

ீ .ஶவசந்ைஷன்

னலிசு, ங்ததஶண்ைஶன், சஷற்பி, ைஷழ்நஶைன், அக்ஷனினத்ைஷன்,
சக்ைஷனல்,இலந்ைஷன்,ஞஶனி,பஶ,தசப்பிஶசம்,பிபஞ்சன்,பஶயஶ,
ீ
வஶ.ஶஜஶஶம்.
124.

தறின் குடிதசில் அடுப்னம் லிரக்கும் ைலி ல்யஶவ
ரிஷன்மன னப்பஶடிலர் ஶர் ?
லல்யஷண்ணன்

125.

உச்சஷதயிவய ஊறும் அனலிள் எவ லறஷில் யக்குது
எற்றுதில்யஶ

னிை

னப்பஶடிலர் ஶர் ?

குயம்

உர்வு

ைஶழ்வு

லரர்க்குது

பட்டுக்வஶட்தை யஷஶணசுந்ைம்
126.

ண்ணைஶசன் பதைத்ை தநடுங்லிதை தல்ள் தல ?
ஆட்ைனத்ைஷ

ஆைஷந்ைஷ,

இவசுஶலிம்
127.

ஶங்னி,

ல்யகுடி,

ஶஶலிம்,

ம்பர் - அம்பிஶபைஷ லயஶற்தம அடிப்பதைஶ தஶண்டு
ண்ணைஶசன் பதைத்ை நஶைத்ைஷன் தபர் ன்ன ?
இஶசைண்ைதன

128.

ண்ணைஶசன் பதைத்ை னைஷனங்ரின் தபர் ன்ன ?
ஆிம் ைீவு அங்ற்ண்ணி, வலயங்குடி ைஷனலிறஶ

129.

ண்ணைஶசனின் சஷமந்ை லயஶற்று னைஷனம் து ?

130.

சஶஷத்ைஷ அஶதைஷ லினது தபற்ம ண்ணைஶசனின் னைஷனம் து ?

131.

ண்ணைஶசன் ஆசஷரிஶப் பணிஶற்மஷ இைழ்ள் தல ?

132.

நஶன் நஷந்ைஶனலன் அறஷலைஷல்தய ந்ை நஷதயிலும் னக்கு

வசஶன் ஶையஷ

வசஶன் ஶையஷ

தைன்மல், னல்தய. ண்ணைஶசன், ைஷழ் யர்.

ணஷல்தய ன்மலர் ஶர் ?
ண்ணைஶசன்.

133.

சஶஷத்ைஷ அஶதைஷ ஶனதைது ?
நடுலண அசு

134.

இன ழுத்து ைனித்தும் பய ழுத்துக்ள் தைஶைர்ந்து லந்து தபஶனள்
ைனலது .... ஆகும்.
தசஶல்

135.

தசஶல்  குமஷக்கும் வலறு தபர்ள் ன்ன ?
பைம், ஷறலி, தஶறஷ

136.

பைம் த்ைதன லதப்படும்?

137.

ம், நஶய், நீ ர் ஆஷதல ைற்கு உைஶணம் ?

138.

ைஷல்,ன்,பிம ஆஷதல ைற்கு உைஶணம் ?

139.

லிதன பஶபைத்ைஷற்கு உைஶணம் ைன

140.

உரிப்பஶபைைஷற்கு உைஶணம் ைன

141.

இதைதசஶல்லும், உரிச்தசஶல்லும் .... ஆ இனக்கும்

142.

பகுைஷ லிகுைஷ இதைநஷதய னப்பிரிக்ப்படுலது ... னப்படும்
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தபர்ப் பஶபைம்

இதைப் பஶபைம்

உண், ஶண், டு

சஶய, நனி, டி, உறு

பஶபைங்ரஶ

பகுபைம்
143.

தபர் பகுபைைஷற்கு அடிஶ இனப்பது து ?

144.

பகுபை உறுப்னள் ஶதல ?

தபஶனள், இைம், ஶயம், சஷதன, குணம், தைஶறஷல்

பகுைஷ, லிகுைஷ,இதைநஷதய, சந்ைஷ,சஶரித, லிஶம்.
145.

பகுபைத்ைஷல் னையஷல் நஷன்று தபஶனள் ைனலது .. ஆகும்

146.

பகுபைத்ைஷல் இறுைஷில் நஷன்று தபஶனள் ைனலது .. ஆகும்

147.

பகுைஷக்கும் லிகுைஷக்கும் இதைில் நஷற்பது ...

148.

நஷழ்ஶய இதைநஷதயள் ஶதல ?

பகுைஷ

லிகுைஷ

இதைநஷதய

ஷறு,ஷன்று, ஆநஷன்று

149.

இமந்ைஶய இதைநஷதயள் ஶதல ?

150.

ைஷர்ஶய இதைநஷதயள் ஶதல ?

151.

ைஷர்தம இதைநஷதயள் ஶதல ?

152.

பகுைஷக்கும் இதைநஷதயக்கும் இதைில் லனலது ...

153.

தபர்தசஶல்தயனேம் லிதனச்தசஶல்தயனேம் சஶர்ந்து லனலது ...

154.

தசஶற்ரிதைில் ற்படும் ஶறுபஶடு ... ஆகும்

155.

சஶரித ைன

த்,ட்,ற்,ன்

ப்,வ்

இல்,ஆல்,ஆ

சந்ைஷ

சஶரித

லிஶம்

உண்ைனன்

- உண்+ட்+அன்+அன்

156.

சஶரிதள் ஶதல ?

157.

ைன்வணஶடு தைஶைர்னதை என்தமகூமஷ தபஶனலக்கு தபஶகு

அன்,ஆன்,இன்,அல்,அற்று,இற்று,அத்து,அம்

லனலது

ஆகுதபர்
158.

ஆகுதபரின் த்ைதன லதப்படும்?

159.

என்று தபற்மஶர் எரி ம். இைஷல் என்று ன்பது... ஆகுதபர்

160.

ந்து ஷவயஶ ன்ன லிதய? இைஷல் ஷவயஶ ன்பது... ஆகுதபர்

161.

4 யஷட்ைர் வைதல. இைஷல் யஷட்ைர் ன்பது... ஆகுதபர்
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ண்னல் அரதலஶகுதபர்

டுத்ைல் அரதலஶகுதபர்

னத்ைல் அரதலஶகுதபர்

162.

னென்று ீ ட்ைர் தஶடு. இைஷல் ீ ட்ைர் ன்பது... ஆகுதபர்

163.

அரவுத்தைஶைர்லக்கு டுத்துக்ஶட்டு ைன

நீ ட்ைல் அரதலஶகுதபர்

என்று

தஶடு,

னறம் தஶடு.
164.

நஶலுஷவயஶ

ைஶ,

இண்டு

யஷட்ைர்

வைதல,

ந்து

தபஶனள்வஶள் த்ைதன லதப்படும் ?
8

165.

என ஶம்பறம் தஶடு, இண்டு ஷவயஶ தநய் வலண்டும் ன்பன .....
ஆஶ

ஆகுதபர்
166.

என தசய்னேரின் சஸர்தரவஶ அடிதரவஶ தபஶனள் உணர்வுக்கு
ற்மலதில் அதத்துக்தஶள்லம் னதம... ஆகும்
தபஶனள்வஶள்

167.

"தபஶமஷலஶில் ந்ைலித்ைஶன்.. " னும் குமரில் ....... தபஶனள்வஶள்
அதந்துள்ரது.

ஆற்றுநீ ர்ப் தபஶனள்வஶள்
168.

"சுதஶற அம்ஷ ஷைப்ப ... " னும் பஶையஷல் ....... தபஶனள்வஶள்
அதந்துள்ரது.

தஶறஷஶற்றுப் தபஶனள்வஶள்
169.

தசஶற்தர னதம ஶற்மஶல் அப்படிவ தபஶனள் தஶள்லது ..
ஆகும்

ஆற்றுநீ ர்ப் தபஶனள்வஶள்
170.

தசஶற்தர னன்பின்னஶ ஶற்மஷ தபஶனள்தஶள்லது ... ஆகும்

171.

தசய்னேரின் இனக்ஷம தசஶற்தர னதமஶற்மஶல் தபஶனள்

தஶறஷஶற்றுப் தபஶனள்வஶள்

தஶள்லது ... ஆகும்

நஷல்நஷதமப் தபஶனள்வஶள்

172.

"அன்னம் அமனும் உதைத்ைஶின்.. " னும் குமரில்.......
தபஶனள்வஶள்

அதந்துள்ரது.

நஷல்நஷதமப் தபஶனள்வஶள்
173.

"இனட்பத இலி இனவரனத் ைம்தனேம் னைஷக் ஶய்லவனஶ
ன்மிர்த்து
தய்ஶத்

இனசஷதமக்

ைம்தபர்

ஶன்

லிம்பி

ஶர்பிற்

லஶசம்

னதைத்துக்
பைமஷ

யங்ஷ

ைஷதசிலும்

சஷைமஷவஶடுைலும்.. " னும் பஶையஷல் பின்று லந்ை அணி... ?
ைற்குமஷப்வபற்ம அணி
174.

தலக்வஶலும் ஶதனனேம் என்று னப்பஶடிலர் ஶர் ?

175.

நஷயவர தலல்லஶள் னும் லிதைிதன ழுைஷலர் ஶர்?

ஶரவப்னயலர்

னடிசன் (னிைதனத் வைடுஷன்வமன்)
176.

வலம் ன்பைன் தபஶனள் ன்ன?
வலஷன்மது

177.

ைம் ன்பைன் தபஶனள் ன்ன?
ைன்பட்டு

178.

ைஷஶலிைம் வபசஷ தஶறஷவ ைஷஶலிை தஶறஷ. ைஷஶலிைம் ன்னும்
தசஶல் ைஷஶலிை நஶடு தநனும் தபஶனதரத் ைனலது. ைஷஶலிை
தஶறஷள், ைஷஶலிை இனம், ைஷஶலிை நஶரிம் னையஷ

தசஶற்தமஶைர்ரில் ைஷஶலிைம் ன்னும் தசஶல் தபதைஶ
லந்துல்யது னக் கூமஷலர் ஶர்? ந்ை தயஷல் கூமஷனேள்ரஶர்?
ஶல்டுதலல், ைஷஶலிை தஶறஷரின் எப்பியக்ணம்.
179.

ைஷஶலிைம் ன்னும் தசஶல்தய பன்பஶட்டுக்குக் தஶண்டு லந்ைலர்
ஶர்?
ஶல்டுதலல்

180.

தஶம்பிதன தஶத்ை ைப்பிடி வஶடும் கூடிிங் வய்ைஷ லினந்து
ரிக் நம்பி அதறத்ைனன் தௌலர் வஶஶன் நல்யவைஶர் தந்தை இது ஶனதை கூற்று?

ன்னன் ைஷனைஶட்டின்

181.

பஶைர்ைந் நஶட்டிவய நஶச தய்ைப் பஶலிதன் துதணனரினேம் பஶன்த
தன்வன ! னப் பஶடிலர் ஶர்?
பஶைஷஶர்

182.

பஶைர்ைந் நஶட்டிவய நஶச தய்ைப் பஶலிதன் துதணனரினேம் பஶன்த
தன்வன ! - இது ஶனதை கூற்று ?
லிதுர்

183.

தசந்ைஷழ்ச் தசஶல்வயடுத்து இதச தைஶடுப்வபன் - லண்ணச் சந்ைத்ைஷவய
லிதைச் சம்தைஶடுப்வபன் னப் பஶடிலர் ஶர்? இக்லிதைத ஶர்
ீ து தஶண்ை பற்மஷனஶல் பஶடினேள்ரஶர்?
ண்ணைஶசன், ைஷழ்த்ைஶய்

184.

ைஷர்தலடித்து பிறம்னலிறக் ைல் தஶைஷத்துச் சூவைற்ம னதுதஷகு

நஷயப்பப்பில் னைற்பப்ன வைஶன்மஷலிை நைஷலனனன் ணல்லனனன்
நயம் லரர்த்ை ைஷறணங்வ ! னப் பஶடிலர் ஶர்?
ண்ணைஶசன் (ைஷழ்த்ைஶின் பறத)
185.

லஶழ்க்த ன்மஶல் ஆிம் இனக்கும் லஶசல் வைஶறும் வலைதன

இனக்கும் லந்ை துபம் துதலன்மஶலும் லஶடி நஷன்மஶல் ஏடுல ைஷல்தய
தைனேம் ைஶங்கும் இைம் இனந்ைஶல் இனைஷ லதக்கும் அதைஷ
இனக்கும் னப் பஶடிலர் ஶர்?
ண்ணைஶசன் (நம்பிக்த நக்கு உம், அமஷவுக்கு லறஷத்ைைம்)
186.

லல்யஶன் தபஶனள் குலிக்கும் ைனினேதைத - நீ ங்ஷ லவலண்டும்
ைஷனநஶட்டில் தபஶதுவுதைத னப் பஶடிலர் ஶர்?
ண்ணைஶசன் (சுண்ைல், லறுத நீ ங்ஷ சத்துலம் ஏங் தபஶதுத
உணர்வல ற்மது)

187.

லஶரிக் ரத்ைடிக்கும் லந்ை பின்ன வஶட்தை னகும் வபஶரில் சஷமந்து
தபஶயஷலஶகும் - சஸனற்ம தசக்வஶய வனித் ைஷனதயஶ ன்லதில்
தலக்வஶலும் ஶல்ஶதன ஶம் - இவ்லரிதரப் பஶடிலர் ஶர்?
ஶரவப் னயலர்

188.

ஏடிப்வபஶ ஏடிப்வபஶ தண்தைக்குஞ்வச - த ஏத்ைஷல் வஶவை

தண்தைக் குஞ்வச தூண்டில் ஶன் லனம் வநஶச்சு - தஶம்பத்
துள்ரிக் குைஷக்ஶவை தண்தைக் குஞ்வச னப் பஶடிலர் ஶர்?
க்ள் லிஞர் பட்டுவஶட்தைக் ல்ஶணசுந்ைம்
189.

பட்டுக்வஶட்தை ல்ஶணசுந்ைம் னைன்னையஶ ந்ை
ைஷதப்பைத்ைஷற்கு பஶைல் ழுைஷனஶர் ?
படித்ை தபண் (1954)

190.

க்ள் லிஞர் ஶரிைம் பஶைம் ற்மஶர்?
பஶவலந்ைர் பஶைஷைஶசன்

191.

க்ள் லிஞத "நீ ீ ண்டும் வைஶன்மஷ பஶைஷைஶ" னப்
பஶஶட்டிலர் ஶர்?
வைஶறர் ஜீலஶனந்ைம்

192.

வைனஶறு பஶனேது தசங்ைஷனம் சஶனேது ஆனஶலும் க்ள் லின ஶனேது
னப் பஶடிலர் ஶர்?

க்ள் லிஞர் பட்டுக்வஶட்தை ல்ஶண சுந்ைம்
193.

லசனக்லிதை இற்மஷலர் ஶர்?
பஶைஷஶர்

194.

நஶலு வலைம் ஆம் நதலஇல் ஆர்யஷ வலயஷ அன்னலன்

தயின்வல் உரஶன் சூயஷைன் அனள் துதமில் னற்மஷனஶன் லஶயஷ
ன்று உரஶன் லம்பில் ஆற்மயஶன் - இவ்லடிதர இற்மஷலர்
ஶர்? தயஷன் தபர் ன்ன?
ம்பர் , ம்பஶஶணம்.
195.

ஶமஷனேள்ர தசஶற்தர லரிதசப்படுத்து
ஷறக்கு ைஷதசக்கு தபர் உைஷக்ஷன்ம ஞஶிறு

ஞஶிறு உைஷக்ஷன்ம ைஷதசக்குப் தபர் ஷறக்கு
பிமப்பிைம் துன்பத்துக்கும் வசஶம்பவய ைீதக்கும்
ைீதக்கும் துன்பத்துக்கும் பிமப்பிைம் வசஶம்பவய
தபஶன்தசய்னேம் னந்து னவ ன்ம வபஶதும்
196.

வபஶதும் ன்ம னவ தபஶன் தசய்னேம் னந்து
லிதனனற்று ைன

துள்ரி ஏடி னள்ரிஶன்

னள்ரிஶன் துள்ரி ஏடிது
ஷவும் இனித்ை பறம்

பறம் ஷவும் இனித்ைது
பஶைம் படித்ை தலதம தசல்லி

தசல்லி தலதமில் பஶைல் படித்ைஶள்
நீ ைஷ ைலமஶை ன்னன்

ன்னன் நீ ைஷ ைலமஶைலன்
வநற்று தபய்ை தற

வநற்று தற தபய்ைது
197.

லஶளஷங்ைன் ஶர் ?

198.

தபஶனள் ைன

அதரிக் குடிசு ைதயலர்

லறு
ீ

லயஷத
சதுங்வசதன

நஶல்லதப்பதை
துதஶறஷ

இனி தஶறஷ
குசயங்ள் வபசஷ
நயன் வட்டு
அம்தபர்

வைலரிர்
ஞஶனம்
அமஷவு

னன்த

தநமஷ பிமழ்ந்ை தசல்ள்

வஶயனறு

அறகுஷக்
தசமஷந்து
அைர்ந்து
ஶ

ஶடு
குயவு

லிரங்கும்
ஞஶயம்
உயம்

பண்ணலர்
வைலர்

அைலி
ஶடு

ைைந்வைஶள்

லயஷ வைஶள்
ணிநர்

அறஷ நம்
னங்கு
பக்ம்
ம்பி

ன் ைம்பி
ைப்பிடி
பஶஞ்சஶயஷ (தபண்)
ரிக்
ஷற

வஶஶன்
அசன் (ைஷனைஶட்டின்)
தந்தை
தம் ைந்தை
ண்வணஶட்ைம்

இக்ம் தஶள்லைல்
ண் லனப்ன

ஆஶய்ச்சஷக்கு அறகு
ஷரர்வலந்ைம்

னழுக்குரி அசன்
லஶட்ைஶன்

லனத்ைஶட்ைஶன்
199.

இயக்ண குமஷப்ன ைன
ஶநர்

உரிதசஶற்தமஶைர்
ண்வணஶட்ைம்

தைஶறஷற்தபர்ள்
தசல்யஶத

தைஶறஷற்தபர்ள்
உதத்ைல்

தைஶறஷற்தபர்ள்
ன்மக்

தைஶறஷற்தபர்ள்

வட்ைஶர்
லிதனஶயதணனேம் தபர்ள்

லஶட்ைஶன்

லிதனஶயதணனேம் தபர்ள்
சஶர்ந்ைலர்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
தந்தை

தம் ைந்தை ன்பைன் னொஉ
அைலிதயஶறு
உம்ததைஶத
ைந்து

லிதனதச்சம்
ைைந்வைஶள்

உரிச்தசஶற்தமஶைர்
பஶயதைனேம் நறுதனய்னேம் வைனும்
ண்டம்த
நீ யனடி

பண்னத்தைஶத
நன்தசய்

பண்னத்தைஶத
னன்தசய்
பண்னத்தைஶத
பஶய்ந்து

லிதனதச்சம்
தசமஷந்து

லிதனதச்சம்
ஞஶயதயஶம்

ல்யஶம் ன்பைன் தைஶகுத்ைல் லிஶம்

க்தரயஶம்

ல்யஶம் ன்பைன் தைஶகுத்ைல் லிஶம்
ஶத்ைல்
தைஶறஷற்தபர்
தைஶல்லுயகு
பண்னத்தைஶத
ைஶரனம் வரனம்
ண்டம்த
பையர்

உனலம்
200.

பிரித்து கூறு
தபஶன்னன்

தபஶன்+ன்+ன்
ஊன்

ஊர்+அன்
ஆைஷதஶன்
ஆைஷத+ய்+ஆன்
ண்ணன்

ண்+ண்+அன்
ரின்
னத+அன்
நடின்

நடி+க்+அன்
தசய்ைஶன்
201.

தசய்+த்+ஆன்
பகுைஷ ைன

படித்ைஶன் - படி

ஏடினஶன் - ஏடு
லந்ைஶன்
202.

- லஶ

லிகுைஷ ைன

நைந்ைஶன் (ஆண்பஶல் லிகுைஷ)
ஆன்

நைந்ைஶள் (தபண்பஶல் லிகுைஷ)
ஆள்
நைந்ைனர் (பயர்பஶல் லிகுைஷ)
அர்

நைந்ைது (என்மன்பஶல் லிகுைஷ)
அது
நைந்ைன (பயலின்பஶல் லிகுைஷ)
அன
203.

இதைநஷதய ைன
உண்ஷமஶன்

- ஷறு

உண்ணஶநஷன்மஶன்

- ஆநஷன்று

உண்ஷன்மஶன்
பஶர்த்ைஶன்
உண்ைஶன்

- உண்+ட்+ஆன்

- தலல்(ன்)+ற்+ஆன்

உண்பஶன்

- உண்+ப்+ஆன்

லனலஶன்

உண்டியன்
ஶணயன்
பஶஶன்

சந்ைஷ ைன

பஶர்க்ஷமஶன்
படித்ைஶன்

205.

- பஶர்+த்+த்+ஆன்

தலன்மஶன்
பஶடினஶன்

204.

- ஷண்று

வலர்ச்தசஶல் ஶண்
வபஶவலன் - வபஶ

- பஶடு+இன்+ஆன்

- லஶ(லன)+வ்+ஆன்

- உண்+ட்+இல்+அன்
- ஶண்+அல்+அன்
- பஶர்+ஆ+ஆன்

- பஶர்+க்+ஷறு+ஆன்
- பஶர்+ஆ+ஆன்

ற்வபன்
பிரிறும்

- ல்

- பிரிறு

அைக்ஷனஶர் - அைக்கு
தபற்மது
206.

- தபறு

ைஷறஶக்ம் ைன

Crying child will get the milk

அழுை பிள்தர பஶல் குடிக்கும்
Make hay while the sun shines

ஶற்றுள்ரவபஶவை தூற்மஷக்தஶள்
The childhood shows the man

லிதரனேம் பிர் னதரிவயவ தைரினேம்
All is well that ends well

னைற்வஶணல் னற்மஷலும் வஶணல்
A good marksman may miss
ஆதனக்கும் அடி சறுக்கும்
207.

ைஷனத்ைதய்ந் தல்ள் அமஷலஶய் - லனந் ைீதனேம் தபஶய்னேம்
தரலஶய் னப் பஶடிலர் ஶர்?
தபனஞ்சஷத்ைஷனஶர்

208.

ைஶக்குறும் துன்பம் ஶவும் - இதசத் ைஷறஷனில் ஶய்ந்து வபஶகும்
...அமஷலில் ஆய்வு தசய்லஶய் - நீ அன்ஶைச் தசய்ைஷ படிப்பஶய் ன
ழுைஷலர் ஶர்?

தபனஞ்சஷத்ைஷனஶர்
209.

தபனஞ்சஷத்ைஷனஶரின் சஷமப்ன பட்ைம் ன்ன?
பஶலயவறு

210.

தபனஞ்சஷத்ைஷனஶரின் இற்தபர் ன்ன?
துத.ஶணிக்ம்

211.

தபனஞ்சஷத்ைஷனஶரின் ஶயம் ?
10/03/1933 - 10/06/1995

212.

தபனஞ்சஷத்ைஷனஶரின் பதைப்னள் ஶதல ?
னிச்சஶறு,

த,

தஶய்ஶக்னி.

பஶலிக்தஶத்து,

பள்ரிப்பமதலள், தமஶசஷரிம்.
213.

தபனஞ்சஷத்ைஷனஶர் ைஷறர்ரிதைவ ைஷழுணர்தல லரர்க் உைலி
இைழ்ள் தல?
தைன்தஶறஷ, ைஷழ்ச்சஷட்டு, ைஷழ்நஷயம்.

214.

ஏய்வும் பனும் னும் லிதை ப்பகுைஷில் இைம்தபற்றுள்ரது ?
பள்ரிப்பமதலள் - குறந்தைப் பஶைல் தைஶகுப்பின் 2ம் பகுைஷ

215.

பள்ரிப்பமதலின் பகுைஷள் தல?
குங்குலக்கு, பமதலலக்கு, ணிதஶறஷஶதய

216.

ைனஷக்கு தபஶற்ஷறஷ அரித்ை பையம் ைஷனலிதரஶைற்னஶணத்ைஷன்
ப்பகுைஷில் அதந்துள்ரது?
ைஷனலஶயலஶய்க் ஶண்ைம்

217.

தைன்னஶடுதைலர் ஶர்?
சஷலதபனஶன்

218.

ைஷனலிதரஶைற்னஶணம் னையஷ னஶணங்ள் இற்மப்பட்ைைன்
னக்ஷ வநஶக்ம் ன்ன?
ைஷழ்ப்னயலர்லக்கும்

இதமலனுக்கும்

ைஷழுக்கும்

உள்ர

பிதனப்தப உறுைஷபடுத்ை.
219.

இதமலனிைம் னயலர்ள் சங்ப்பயத தபற்மைன் வநஶக்ம் ன்ன?
ைம்னயதத் ைஷமத்தை அமஷ

220.

ைதயதப்னயலஶய் அர்ந்ைலர் ஶர்?
சஷலதபனஶன்

221.

சஷலதபனஶன் ைதயதப்னயலஶய் லந்ைைன் வநஶக்ம் ன்ன?
சங்ப்னயலர்ரின் னத்து வபஶத ைீர்க்

222.

சங்னயலர்ரின் ண்ணிக்த ன்ன?
49 (48 + 1 (சஷலதபனஶன்))

223.

லங்ஷ சூைஶணிப்பஶண்டினின் ைந்தை ஶர்?
லங்ஷ வச பஶண்டின்

224.

சண்ப நந்ைலனத்தை ற்படுத்ைஷலர் ஶர்?
லங்ஷ சூைஶணிப்பஶண்டின்

225.

சண்ப பஶண்டின் னப்பட்ைலர் ஶர்?
லங்ஷ சூைஶணிப்பஶண்டின்

226.

உய் வலஶர்லி னேதத்வை நக்னள் தசய் வலண்டுதன் மஷந்து
தசப்பினஶன் - இது ஶனதைக் கூற்று ?
ைனஷ

227.

பஶண்டிர் குயதைய்லம் ஶர்?
தசஶக்நஶைர் (அ) சுந்ைபஶண்டின்

228.

தனேண்ை ண்ைன் ஶர்?
சஷலதபனஶன்

229.

"ஶதநம் லிக்குக் குற்மம் இம்பினஶர்: - இது ஶனதைக் கூற்று ?
சஷலதபனஶன்

230.

சஷலதபனஶன் இற்மஷ பஶைல் நக்ஸ ன் கூமஷ குற்மம் ன்ன?
"தசஶல் குற்மம் இல்தய; தபஶனள் குற்மம் உள்ரது"

231.

தபஶன்னிமத்ைன்தன சதைஶர் ஶர்?
சஷலதபனஶன்

232.

தபஶற்குற்ம வலணி அண்ணல் ஶர்?
சஷலதபனஶன்

233.

"னதனயர்ச் சஶர்பஶல் அன்மஷ அற்குற்ம குறற்கு நஶற்மம் இல்தயவ"
ன்மலர் ஶர்?
நக்ஸ ன்

234.

ைஷனக்ஶரத்ைஷில் வஶலில் தஶண்ைலர் ஶர்?
சஷலதபனஶன்

235.

சஷலதபனஶன் சதைில் அணிந்ைதல தல?
பஶம்ன ற்றும் ங்த

236.

சஷலதபனஶனின் இைபஶத்ைஷல் உதமபலர் ஶர்?
உதன்தன

237.

"பலிநீ லறஷபட்டு த்தும் பஞ்சுைர் ைஷனக்ஶ ரத்ைஷ அவுநீர்ச் சதைஶர்
பஶத்து அர்ந்ைஞஶ நப்னங் வஶதை இலின ீர்ங் குறலும் அற்வமஶ இது ஶனதைக் கூற்று ?
சஷலதபனஶன்

238.

ன்னஶ தலனலியஶன் சயவ னற்மச் சஶைஷத்ைஶன் - இது ஶனதைக்
கூற்று

நக்ஸ ர்
239.

லிதரவு வநஶக்ஶைலர் ஶர்?
நக்ஸ ர்

240.

ற்தமலஶர் சதைஶர் ஶர்?
சஷலதபனஶன்

241.

உைல் னழுலதும் ண்டதைலர் ஶர்?
இந்ைஷன்

242.

"உம்பஶர் பைஷவபஶல் ஆம் னற்றுநீ ர் ண்ணஶ நஶலும் தஶறஷந்ைதம்
பஶைல் குற்மம் குற்மவ தன்மஶன் ைன்பஶல் ஆஷ குற்மம் வைஶன்" இது ஶனதைக் கூற்று ?
நக்ஸ ன்

243.

உம்பஶர் பைஷ ஶர்?
வைலர் ைதயலன் (இந்ைஷன்)

244.
245.

பிதம நஷயதலத் ைதயில் சூடிலர் ஶர்?
சஷலதபனஶன்

சஷலதபனஶனின் தநற்மஷண்ணியஷனந்து தலப்பம் ைஶரஶல் நக்ஸ ன்
ங்கு லழ்ந்ைஶர்?
ீ

தபஶற்மஶதக்குரம்
246.

ைஷனலிதரஶைற்னஶணத்தை இற்மஷலர் ஶர்?
பஞ்வசஶைஷ னனிலர்

247.

பஞ்வசஶைஷ னனிலர் - பிமந்ை இைம் ?
நஶத ஶலட்ைம் - ைஷனதமக்ஶடு (வலைஶண்ம்)

248.

பஞ்வசஶைஷ னனிலரின் ைந்தை ஶர்?
ீ னஶட்சஷ சுந்ை வைசஷர்

249.

பஞ்வசஶைஷ னனிலர் ைஷனலிதரஶைற்னஶணத்தை ங்கு
அங்வற்மஷனஶர் ?

துத சஷலதபனஶன் வஶலியஷன் ைஷவ உள்ர அறுஶல் பீ ைத்ைஷல்
250.

பஞ்வசஶைஷ னனிலர் இற்மஷ தல்ள் தல?
ைஷனலிதரஶைற்

பைஷற்றுப்பத்ைந்ைஶைஷ
251.

வபஶற்மஷக்யஷதலண்பஶ,

துதப்

ைஷனலிதரஶைற்னஶணத்ைஷன் பையங்ள்:
துதக் ஶண்ைம்
18 பையம்
கூைற்ஶண்ைம்
30 பையம்
ைஷனலஶயலஶய்க்ஶண்ைம்
16 பையம்

252.

ைஷனலிதரஶைற்னஶணத்ைஷல்

உள்ர

உட்பிரிலின்

(பையம்)

ண்ணிக்த ?
63
253.

ைஷனலிதரஶைற்னஶணத்ைஷன் உள்ர பஶைல்ரின் ண்ணிக்த ?
3363 லினத்ைப்பஶக்ள்

254.

ைஷனலிதரஶைற்னஶணத்ைஷற்கு உத ழுைஷலர் ஶர்?
ந.ன.வலங்ைசஶஷ நஶட்ைஶர்

255.

ைஷனலிதரஶைல்ரின் ண்ணிக்த ன்ன?
64

256.

இதமலன் ைனஷக்கு லறங்ஷ பஶைல் ந்தயஷல் அதந்துள்ரது?
குறுந்தைஶத – 2

257.

லனலஶய் ஷகுைஷஶய் தஶண்ை லஶணிம் து?
அல்நஶட்டு லஶணிம்

258.

ைத லஶணிபத்தை லிை ஷகுந்ை தபஶனதரத் ைனலது து?
நீ ர் லறஷஶ தசய்னேம் லஶணிம்

259.

ைஷதைல் ஏடி ைஷலிம் வைடு ன்மலர் ஶர்?
ஐதலஶர்

260.

ஶதும் ஊவ ஶலனம் வரின் ன்மலர் ஶர்?
ணின் னங்குன்மன்

261.

ைஷறர் பிம நஶடுலக்குக் ைற்பணம் வற்தஶண்ை தசய்ைஷ ...... ல்
குமஷக்ப்பட்டுள்ரது.
தைஶல்ஶப்பிம்

262.

னந்நீர் லறக்ம் ன்மஶல் ன்ன?

ைஷறர் பிம நஶடுலக்குக் ைற்பணம் வற்தஶண்ை தசய்ைஷ
263.

பறந்ைஷறர்ள் ைங்ரது ைததன னைஷது .....
தபஶனர ீட்டுைல்

264.

பறந்ைஷறரின் தபஶனர ீட்டுைதய லிரக்குலது து ?
தைஶல்ஶப்பிம் தபஶனரைஷஶம் – தபஶனள்லிற்பிரிவு

265.

தபஶனள்லிற்பிரிலின் லதள் ன்ன?
ஶயஷல் பிரிவு (ைதலறஷப் பிரிவு)
யத்ைஷல் பிரிவு (நீ ர்லறஷப் பிரிைல்)

266.

வற்ஶசஷ நஶடுரில் லிற்ப்பட்ை ைஷறரின் தபஶனட்ள் தல?
யம், இயலங்ம், இஞ்சஷ, ஷரகு.

267.

ைஷறத்ைஷல் ஷதைக்ப்தபற்ம பிம நஶட்ைலரின் உள்ரம் லனம்
தபஶனட்ள் தல?
னத்து, பலரம், ஆம், அஷல், தலண்துஷல்.

268.

லனர்ள் ஶர்?
ஷவக்ர்ள், உவஶஶனிர்ள் (பறந்ைஷறஶல் அதறக்ப்பட்ைன)

269.

ையஷல் உள்ர ப்பதய னை நஷய அசனது வஶட்தைஶ
உலஷக்ப்பட்ைது ந்ை தயஷல் ?
னமநஶனூறு

270.

ைதயக் குமஷக்கும் தசஶற்ள் தல?
ஆறஷ, ஆர்யஷ, னந்நீர், லஶணம், தபௌலம், பலி, னணரி

271.

க்யத்தை குமஷக்கும் தசஶற்ள் தல?
ப்பல், யம், ட்டும், நஶலஶய், பைகு, பரிசஷல், னதண, வைஶணி,
தைப்பம், ைஷஷல், அம்பி, லங்ம். ஷைதல, பஃமஷ, ஏைம்
(எவ்தலஶன்றும் எவ்லின லதஶன யத்தை குமஷக்கும்)

272.

நஶலஶய் ன்மஶல் ன்ன?

ையஷல் தசல்லும் தபரி யம்
273.

னஶர் நர் ப்பல்ள் அதசலது ஶதனக்கு எப்பஶய் கூமப்பட்ை தசய்ைஷ
ஶணப்படும் தல் து?
பட்டிணப்பஶதய

274.

ஶற்மஷன் துதண தஶண்டு இங்குலது ....
தபரி நஶலஶய் (பஶய்க் ப்பல்)

275.

ஶற்மஷன் வபஶக்த அமஷந்து யம் தசலுத்ைஷலர்ள் ஶர்?
ரிஶயனின் னன்வனஶர்

276.

ஶற்மஷன் வபஶக்த அமஷந்து யம் தசலுத்ைஷலர்தரப் பற்மஷ தசய்ைஷ
ஶணப்படும் தல் து ?

னமநஶனூறு
277.

துதமன நங்ள் தல?
ஶலிரினம்பட்டிணம், னசஷமஷ, தஶற்த

278.

வச ன்னர்லக்குரி துதமனம் து?
னசஷமஷ

279.

ந்ை ஆற்மஷல் லனர்ரின் ப்பல் லந்து நஷன்மது ? தசய்ைஷ
ஶணப்படும் தல் து?
சுள்ரி, அநஶனூறு

280.

தஶற்த ஶனதைத் துதமனம்?
பஶண்டிர்

281.

னத்துக்குரித்ைல் ந்ை துதமனத்ைஷல் சஷமப்பஶ நதைதபற்மது ?
தஶற்த

282.

னத்துகுரித்ைதயப்பற்ரி ஶனதை குமஷப்னள் கூறுஷன்மது ?
தலனிசு நஶட்ைமஷஞர் ஶர்க்வஶவபஶவயஶ

283.

தஶற்த துதமனத்ைஷல் ற்றுைஷ தபஶனட்ரில் னையஷைம்
பிடித்ைது து?
னத்து

284.

லிதரந்து னைஷர்ந்ை லிழுனத்து னக் கூறும் தல் து?
துதக்ஶஞ்சஷ

285.

ைற்பதத அடுத்து இனக்கும் ஊர்ள் தல?
பட்டினம், பஶக்ம்

286.

பறந்ைஷறரின் லஶணிப் தபஶனள்தரப் பற்மஷ குமஷப்னள்
ஶணப்படும் தல் து?
பட்டிணப்பஶதய, துதக்ஶஞ்சஷ

287.

ற்றுைஷஶன தபஶனட்ள் தல?

இத்ைஷனம், னத்து, தலம், ஷரகு, னங்ஶயஷ, னனது, வைக்கு,
சந்ைனம், தலண்துஷல், அரிசஷ, யக்ஶய், இயலங்ப்பட்தை, இஞ்சஷ
288.

ைஷறப் தபஶனட்ள் லிற்ப்பட்ை இைம் ?
சஸனம்

289.

னம்ன ஶஶல் தஶண்டு லப்பட்ைது?
அைஷஶனின் னன்வனஶர்

290.

வதயக்ைல் னழுதும் ப்பல் லிடுவலஶம் னக் கூமஷலர் ஶர்?
பஶைஷஶர்

291.

ைல் ைந்ை ைஷழ்
அரிசஷ

எதழஶ
வஶஶ
வூர்

பிரில்
ஶலிரி

தஶஶரி
குரி

ைஷண்டிஸ்
தைஶண்டி
வைஶஶ
துத

னசஷரில்
னசஷமஷ
292.

தவயன் தல்யர் ங்கு பின்மஶர் ?
தபர்ஷன்ஸ் பள்ரி (அதயக்சஶண்ைர் ஷஶம்தபல் உைலினேைன்)

293.

வவஶஸ்ஶன் ஶதுவரஶவைஶர் பள்ரி ங்குள்ரது?

பஶஸ்ைன் (அதரிக்ஶ)
294.

தட் வூஶசன் பள்ரி ங்குள்ரது?
நஷனைஶர்க்

295.

தவயம் ங்கு இரங்தய பின்மஶர்?
வம்பிரிட்ஜ் தட் ஷரிஃப் ல்லூரி

296.

லஶழ்க்தில் இறப்ன ன்பவை இல்தய; என்றுவபஶனஶல்
இன்தனஶன்று லனம். அந்ை நம்பிக்தினந்ைஶல் லஶழ்க்த தலறுத
ஆஶது" ன்மலர் ஶர்?
தவயன் தல்யர்

297.

தவயன் தல்யரின் தஶறஷ தபர்ப்பஶரர் ஶர்?
பஶயஷ ைஶம்சன்

298.

தவயன் தல்யரின் ஆசஷரிர் அன்னி இந்ை ஆண்டு?
1930

299.

தவயன் தல்யர் - ஶயம் ?
27/06/1880 - 01/06/1968

300.

உயஷன் ட்ைஶம் அைஷசம் ?
தவயன் தல்யர்

301.

பஶர்தலற்வமஶனக்ஶன ழுத்து னதமத உனலஶக்ஷலர் ஶர்?
பிவய்யஷ

302.

ஶப்ன ன்மஶல் ன்ன?
ஶக்ப்படுலது (ட்ைப்படுலது), தசய்னேள்

303.

தசய்னேள் உறுப்னள் தல?
ழுத்து அதச சஸர் ைதர அடி தைஶதை

304.

ழுத்ைஷன் லதள் ன்ன?
குமஷல் ,தநடில், தய்(எற்று), ஆய்ைம்

305.

ழுத்து ைனிஶவலஶ பய வசர்ந்வைஶ ஏதசனேைன் அதசந்து (பிரிந்து

நஷற்பது ... ஆகும்
அதச
306.

அதசின் லதள் ன்ன?
வநதச, நஷததச

307.

குமஷல் ைனித்தும் குமஷல் எற்தமடுத்தும், தநடில் ைனித்தும் தநடில்
எற்தமடுத்தும் லனலது ....?
வநதச (, ல், ஶ, ஶல்)

308.

குமஷல் இதணந்தும் குமஷல் இதண எற்றும், குமஷல் தநடில் இதணந்தும்
குமஷல் தநடில் இதணந்தும் எற்றும் லனலது .....
நஷததச (பை, பைம், பைஶ, பைஶம்)

309.

ஏதசச்சஸரின் லதள் ன்ன?
நஶள் (வநர்), யர் (நஷத, ஶசு (வநர்ன), பிமப்ன (நஷதன).

310.

சஸர் ன்மஶல் ன்ன?
அதசள் ைனித்தும் இதணந்தும் கூடி அடிக்கு உறுப்பஶ அதலது.

311.

அன்பத் ைஷல்யஶ உிர்லஶழ்க்த லன்பஶற்ண் லற்மல் ந்ைரிர்
ைற்று - இக்குமட்பஶலில் பின்று லந்ை அணி ன்ன?
இல்தபஶனள் உலதணி

312.

உயஷல் இல்பஶ இல்யஶை தபஶனதர இலஶறு உலதஶக்ஷக்
கூறுலது ....

இல்தபஶனள் உலதணி
313.

னயலர் ைஶம் னைஷ தபஶனதர நஷதயநஶட்ைஶ உயம் அமஷந்ை
வலதமஶன

தபஶனதரச்

சஶன்றுக்

ஶட்டி

கூறும்வபஶது,

தபஶதுப்

தபஶனரஶல் சஷமப்னப் தபஶனதரனேம், சஷமப்னப் தபஶனரஶல் தபஶதுப்
தபஶனதரனேம் லிரக்குலைதன .........ன்பர்
வலற்றுப்தபஶனள் தலப்பணி

314.

உதனடிவு ஶணஶன் இதரவஶன் ன்ம நதனது க்ள் உலப்ப –

நதனடித்து

தசஶல்யஶல்

னதமதசய்ைஶன்

வசஶறன்

குயலிச்தச

ல்யஶல் பஶம் படும் - இப்பஶையஷல் பின்று லந்ை அணி ?
வலற்றுதபஶனள் தலப்பணி.
315.

ண்டய ைஷவய உிர்ள்ைஶம் லனந்தும் லனத்ைத்தை எனசஷமஷ

தைனினும் ண்டமப் பஶர்த்தும் தசலினேமக் வட்டும் ணனம்நஶம்
சஷத்ைஷை ஶட்வைன் - இப்பஶைதயப் பஶடிலர் ஶர்?
லள்ரயஶர்
316.

தஶறஷதபர்ப்ன ைன :
In a fiddler's house all are dancers
ம்பன் லட்டுக்
ீ
ட்டுத்ைமஷனேம் லிபஶடும்
No man can flay a stone
ல்யஷவய நஶர் உரிக் னடினேஶ?
Difficulties give way to diligence
தப்பஶர் தத்ைஶல் ல்லும் தனேம்
Command your man and do it yourself
தலண்தணத தலத்துக் தஶண்டு தநய்க்கு அதயலஶவனன்
Charity is a double blessing
ைனம் ைதய ஶக்கும்.

317.

தபஶனள் ைன
லினைர்

னயலர்
தூங்ஷ

தைஶங்ஷ
தபஶற்ஷறஷ

தபஶன்னடிப்ன
நம்பி

ைனஷ
னமம்ன

தலரிில்
அரக்ஷல் வள்லிஶர்

அரலற்ம தயமஷலினர்
சஷம் னயக்ஷ

ைதயதசத்து
ீ னலன்

ீ ன்தஶடித உதை பஶண்டின்
தபனேள்

லனத்ைம்
பனலம்

அந்ைணன்
ண்ைம்
ழுத்து

லழுவு பஶைல்

குற்மனள்ர பஶைல்
ஆர்அதல
(னயலர்ள்) நஷதமந்ை அதல
ஷரத்ைஷவனன்
தசஶன்வனன்
சஸணி

னழ் லஶய்ந்ை
தலத நஶைலன்
பஶண்டின்
உய்

பிதறக்
இந்து தசப்பினஶன்

பணிந்து வலண்டினஶன்
இன்னல்
துன்பம்

நல்ஷனஶர்
அரித்ைஶர்
இமஞ்சஷ

பணிந்து
வலணி

தசஞ்சதை
ஏஶன்

உணஶன்
அற்குற்ம

இனதரதஶத்ை
நஶற்மம்

நறுனம்
குறல்

கூந்ைல்
அல்கு
இைவு

த்தும்

லணங்கும்
அவுநீர்ச்சதைஶர்
சஷலதபனஶன்

ஞஶனப்னங்வஶதை
உதம்த

தலனலியஶன்

அக்ற்மம் நக்ஸ ன்
சயம்

ன உறுைஷ
தைல்லிறஷ

தநற்மஷக்ண்
தபஶற்பங்த்ைைம்

தபஶற்மஶதக்குரம்
நஶலயன்
னயலர்

ந்ைஶன்

தமந்ைஶன்
318.

இயக்ண குமஷப்ன ைன
உதத்து

லிதனதச்சம்
இந்து

லிதனதச்சம்
தசஶல்யஷ

லிதனதச்சங்ள்
இதமஞ்சஷ

லிதனதச்சங்ள்
லிரக்ஷ

லிதனதச்சம்
சஷமந்து

லிதனதச்சம்

ஷழ்ச்சஷ

தைஶறஷற்தபர்
ஆய்ந்ை தபஶற்ஷறஷ
தபதச்சம்
வநஶக்ஷ

லிதனதச்சம்
ஷரத்ைஷவனண்

ைன்த எனத லிதனனற்று
வைஶக் ஸ ன்

ஈறுதட்ை ைஷர்தமப் தபதச்சம்
னதனயர்

லிதனத்தைஶத
பற்றுலஶன்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
அஞ்சஶன்
லிதனஶயதணனேம் தபர்
குற்மம்
தைஶறஷற்தபர்
வைய்ந்ை
தபதச்சங்ள்
பஶய்ந்ை

தபதச்சங்ள்
ஆய்ந்ை

தபதச்சங்ள்
ஶய்ந்ை

தபதச்சங்ள்
லிழுந்து

லிதனதச்சங்ள்
தசந்ைீ

பண்னத்தைஶதள்
தலம்த

பண்னத்தைஶதள்
319.

ைஷனக்குமரில் "உைத" ன னடினேம் அைஷஶங்ள் த்ைதன ?
10

320.

ைஷனக்குமலக்கு தபரிதும் தைஶைர்னதை ண்?
7

321.

"ற்மலர் னந்ைஶம் ற்ம ல்லிதக் கூமல் இன்பம்" - இவ்லரிதரப்
பஶடிலர் ஶர்?
சுைஶ

322.

உலதக்லிஞர் ஶர்?
சுைஶ

323.

உலதக்லிஞரின் இற்தபர் ன்ன ?
இஶசவஶபஶயன்

324.

உலதக்லிஞர் பிமந்ை இைம் து?
பதறனூர் (ைஷனலஶனொர் ஶலட்ைம்)

325.

"சுைஶ" னும் தபரின் தபஶனள் ன்ன ?
சுப்னத்ைஷனைஶசன்

326.

சுைஶ இற்மஷ லிதை தல்ள் தல?
வைன்தற, துதமனம், சுலனம் சுண்ணஶம்னம், சுைஶலின்
லிதைள்.

327.

ைஷற அசஷன் லரர்ச்சஷதுதம லறங்கும் சஷமந்ை தலுக்ஶன பரிசு
தபற்ம சுைஶலின் பதைப்ன து ?
வைன்தற

328.

சுைஶலிற்கு தயஶணி லினது ஶஶல் லறங்பட்ைது?

ைஷற இயஷதச நஶை ன்மம்
329.

சுைஶலிற்கு ைஷற அசு லறங்ஷ சஷமப்ன ன்ன?
பஶவலந்ைர் லினது

330.

வைன்தற தயஷன் பகுைஷள் ண்ணிக்த ன்ன?
16 பகுைஷள் (இற்த றஷல் - ஆஶய்ச்சஷ)

331.

"ற்மலர் னந்ைஶம் ற்ம ல்லிதக் கூமல் இன்பம்" னும் லரிள்
இைம்தபற்ம தல், ற்றும் பகுைஷ ன்ன?
வைன்தற தயஷல் வைன் துரிள் பகுைஷ

332.

பிஶசம், ஏந்தூர் ஶசஶஷ, குஶசஶஷ ஆஷவஶர் ஶஶசர்
உைலினேைன் னையதச்சர்ரஶய் பைலிவற்ம ஆண்டுள்?
பிஶசம் - 1945, ஏந்தூர் ஶசஶஷ 1947, குஶசஶஷ 1949

333.

ஶஶசர் னையதச்சஶ இனந்ை வபஶது த்ைதனஶலது
ந்ைஶண்டு ைஷட்ைங்ள் தைஶைங்ப்பட்ைன?
2,3

334.

ஶஶசர் னையதச்சஶ இனந்ை வபஶது தபரி தைஶறஷற்வபட்தைள்
தைஶைங்ப்பட்ை இைங்ள் து?
ஷண்டி, அம்பத்தூர், இஶணிப்தபட்தை.

335.

தபஶனத்து
நஷயக்ரிச் சுங்த் தைஶறஷற்சஶதய

- தநய்வலயஷ

இந்துஸ்ைஶன் வபஶட்வைஶ பியஷம் தைஶறஷற்சஶதய - உைத

336.

அறுதலச் சஷஷச்தச னலித் தைஶறஷற்சஶதய

- ஷண்டி

தைஶைர்லண்டிப் தபட்டி தைஶறஷற்சஶதய

- தபம்னர்

ஶஷைத் தைஶறஷற்சஶதய

- வட்டூர்

நஷய உச்ச லம்ன –
30 க்ர்

337.

னலவனசுலரில் ஶங்ஷஸ் ட்சஷ ஶநஶடு நைந்ை ஆண்டு து?
1963

338.

ஶஶசரின் பிமந்ை நஶள் –

ஜூதய - 15 – 1903
339.

ல்லி லரர்ச்சஷ நஶள்?
ஜூதய - 15 – 1903 (ஶஶசரின் பிமந்ை நஶள்)

340.

தைஶறஷற்தபத குமஷக் லனம் லிகுைஷள் ஶதல?
ைல், அல், அம், ,த,தல,கு,ன,உ,ைஷ,சஷ,லி,உள்,ஶடு, பஶடு,அவு,
ஆதன, த,து,அல்

341.

தைஶறஷற்தபரின் லதள் ன்ன?
னைனிதய தைஶறஷற்தபர்

னைனிதய ைஷரிந்ை தைஶறஷற்தபர்
342.

தைஶறஷற்தபர் லிகுைஷவர இல்யஶல், பகுைஷ ட்டும் லந்து,
தைஶறஷதய உணர்த்துலது ...
னைனிதய தைஶறஷற்தபர்

343.

தைஶறஷற்தபரின் னைனிதயஶஷ பகுைஷ ைஷரிந்து லனலது ....
னைனிதய ைஷரிந்ை தைஶறஷற்தபர்

344.

வபறு, வடு ன்பது ...

னைனிதய ைஷரிந்ை தைஶறஷற்தபர்
345.

அடி ன்பது ...

னைனிதய தைஶறஷற்தபர்
346.

லிதனதக்குமஷக்ஶல் லிதனதசய்ைலரி குமஷப்பது ...
லிதனஶயதணனேம் தபர்

347.

பண்னப்தபனக்கு அடிப்பதைஶ லனலது ..?
நஷமம், சுதல, அரவு, லடிலம்.

348.

பண்னப்தபர் லிகுைஷள் ஶதல?
த,,சஷ,ன,உ,கு,மஷ,அம்,அர்,பம்,து

349.

இயக்ணனதமப்படி குற்மஷல்யஶது வபசுலதும் ழுதுலதும் ... ஆகும்.

லறஶநஷதய
350.

லஶறஶநஷதயத் ைன
தசல்லி பஶடினஶள் -

ைஷதண லறஶநஷதய
நஶய் ஏடிது பஶல் லறஶநஷதய
நீ லனலஶய் -

இை லறஶநஷதய
ைஷழ் இயக்ணம் த்ைதன லதப்படும் லினஶ லறஶநஷதய

நஶதர லனவலன் ஶய லறஶநஷதய

ைஷழ்நஶட்டின் ைதயநம் து? ன்னும் லினஶவுக்குச் தசன்தன ன
லிதைரித்ைல் -

லிதை லறஶநஷதய
351.

இயக்ண னதமின்மஷ வபசுலதும் ழுதுலதும் .. ஆகும்.
லழு

352.

லழுலின் லதள் ஶதல ?
ைஷதணலழு,பஶல்லழு,இைலழு,ஶயலழு,லினஶலழு,லிதைலழு,
னலழு.

353.

லழு கூறு :

ன் ஶஶ லந்ைது
ைஷதணலழு

நஶங்ள் லந்ைஶர்ள்
இைலழு
ண்ணஷ லந்ைஶன்
பஶல்ல

ரிஶயன் நஶதர லந்ைஶன்
ஶயலழு

னட்தைிட்ைது வசலயஶ தபட்தைஶ ? லினஶலழு

நஶதர பள்ரி ைஷமக்ப்படுஶ ? னும் லினஶவுக்கு ன் அத்தை உைல்
நயஷல்தய னக்கூறுலது லிதைலழு
நஶய் த்தும் னலழு
354.

இயக்ண னதமப்படி குற்மனதைது னினும் , இயக்ண
ஆசஷரிர்ரஶல் குற்மன்று ன ற்றுக்தஶள்ரப்படுலது ...
லழுலதைஷ

355.

லழுலதைஷக்கு அடிபதைஶ அதலது து ?
உலத (ஷழ்ச்சஷ), சஷமப்ன, உர்வு, உறுைஷ, சஷனம்

356.

லழுலதைஷ ைன

ன் அம்த லந்துலிட்ைஶள்
ைஷதணலழுலதைஷ

குடிசுத்ைதயலர் நஶதர ைஷறம் லனஷமஶர் ஶயலழுலதைஷ
357.

இழுக்ல் இதைனேறஷ ஊற்றுக்வஶல் அற்வம எழுக்ம் உதைஶர்லஶய்ச்
தசஶல் - இக்குமட்பஶலில் பின்று லந்ை அணி ?
உலதணி (உனன = அற்வம)

358.

ைஷழ் என்வம ைஷறதப் பிதணத்து எற்றுதப்படுத்ை லல்யது. ைஷழ்

ஆட்சஷ தஶறஷஶவும் ல்லி தஶறஷஶவுஶனஶல் ைலித் ைஷழுக்கு
ைஷர்ஶயம் இல்தய ன நம்ன. ஆட்சஷ தஶறஷ ன்மஶல்
சட்ைசதபனைல் நீ ைஷன்மம்லதில் ைஷழ் லறங் வலண்டும் - இது
ஶனதைக் கூற்று ?
ன. லைஶசனஶர்
359.

ைஷறர்ரிதைவ உள்ர பத, பிரிவுதர வலும் லரர்க்கும்
தசல்தரச் தசய்ஶவை; அத்ைத தசஶற்தரச் தசஶல்யஶவை;
அவ்லஶமஶன ண்ணங்தர ண்ணஶவை. ைஷறரிதைவ எற்றுத
லரர்க்கும் சஷந்தை, தசஶல், தசல்தரவ வபஶற்று. சுதலஶ
இனந்ைஶலும் னன்னதலத நஶைஶவை. சுதலற்மஷனந்ைஶலும்
பின்னதலதரப் வபஶற்று. - இது ஶனதைக் கூற்று ?
ன. லைஶசனஶர்

360.

தற ன்றும் அடித ன்றும் இல்தய - இது ஶனதை லரிள் ?
பஶைஷஶர்

361.

தபஶனள் ைன
இதசபை

னவுைன்
லர்

ஸ ழ்க்குணனதைவஶர்
தணங்ஷ

தட்பஶஷ
லணங்ஷ
பணிலஶன

லஶனேணர்லின் ஶக்ள்

லஶய்ச்சுதல ட்டுவ அமஷந்வைஶர்
அலிினும்

இமந்ைஶலும்

பிதறத்துணர்த்தும்

ைலமஶ உணர்ந்ைஷனந்ைஶலும்
வபதைத

அமஷஶதின்பஶற்பட்ை ைீதசஶற்ள்
இதறத்துணர்ந்து

தட்பஶ ஆஶய்ந்து
ஆன்ம

நஷதமந்ை
ைதவல

ைன்தவை
வைஶட்ப்பைஶை

துதரக்ப்பைஶை
தனத்ைஶனும்

வ்லரவு சஷமஷைஶினும்
அதனத்ைஶனும்
வட்ை அரலிற்கு
ஆன்ம
நஷதமந்ை
ஊற்றுக்வஶல்
ஊன்றுவஶல்
அற்வம

வபஶன்மவை
எற்ம்

ைரர்ச்சஷ
அலி உணவு

வைலர்லக்கு வலள்லிின்தபஶழுது தஶடுக்ப்படும் உணவு
ஆன்வமஶர்

ல்லி, வள்லி பண்ன ஆஷலற்மஷல் சஷமந்வைஶர்
எப்பர்

எப்பஶலர்
தசலிச்தசல்லம்

வள்லிச்தசல்லம்
ைதய

னைன்த
வபஶழ்து

தபஶழுது
ஈப்படும்

அரிக்ப்படும்
362.

இயக்ணகுமஷப்ன ைன :
லிற்றுக்கும்

இறஷவுசஷமப்னம்த
அலினேணவு
இனதபதஶட்டுப் பண்னத்தைஶத
ஊற்று
ஊன்று ன்பைன் லயஷத்ைல் லிஶம்
இழுக்ம்
தைஶறஷற்தபர்
எழுக்ம்

தைஶறஷற்தபர்
ஊற்றுக்வஶல்

ஊன்றுவஶல் ன்பைன் லயஷத்ைல் லிஶம்

ஆன்ம தபனத

தபதச்சம்
வரஶத்ைதவல

ஈறுதட்ை ைஷர்தமப் தபதச்சம்
அலிினும் லஶறஷனும்
ண்டம்த
ைரிர்க்த

உலதத்தைஶத
பறந்ைஷழ்

பண்னத்தைஶத
பறந்ைஷழ்

பண்னத்தைஶத
சஷற்மஷனம்

பண்னத்தைஶத
தபனங்குணம்

பண்னத்தைஶத
லறங்ஷ

லிதனதச்சம்
ற்மல்

தைஶறஷற்தபர்
தபறுைல்

தைஶறஷற்தபர்
லஶழ்ந்ைல்

தைஶறஷற்தபர்

363.

பிரித்து ழுது

தசலிக்குணவு
தசலிக்கு + உணவு
சுதலனேணஶ
சுதல + உணஶ
லஶனேணர்வு
லஶய் + உணர்வு
364.

தஶறஷஶக்ம் ைன

Take away the fuel, the boiling will cease
ரிலைதனப் பிடுங்ஷனஶல் தஶைஷப்பது அைங்கும்
Practice makes perfect
சஷத்ைஷனம் தப்பறக்ம், தசந்ைஷழும் நஶப்பறக்ம்.
The law - maker should not be a law breaker
வலயஷவ பித வய்ந்ைஶர்வபஶய
Misfortune never comes single
பட்ைஶயஷவய படும், தட்ை குடிவ தடும்
Look no gift horse in the mouth
ைஶனம் தஶடுத்ை ஶட்தைப் பல்தய பிடித்துப் பஶர்க்யஶஶ?
365.

"லில்தயழுைஷ லஶழ்லஶர் லிசும்ன" இந்ை லரி இைம் தபற்ம தல்-

366.

னெவலந்ைர்தர பற்மஷ னென்று தைஶள்ரஶிம் பஶைல்தர

னத்தைஶள்ரஶிம்

தஶண்ைது.

னத்தைஶள்ரஶிம்
367.

னத்தைஶள்ரஶிம் ஆசஷரிர் தபர்ஆசஷரிர் தபர் தைரிலில்தய

368.

னவலந்ைர்ரின் ஆட்சஷசஷமப்ன,வபஶர்த்ைஷமன்,தஶதை பற்மஷ
தசய்ைஷதர லிரக்கும் தல்-

னத்தைஶள்ரஶிம்
369.

சஷமந்ை இயக்ஷ நனம் ற்பதன லரனம் நஷதமந்ை தல்னத்தைஶள்ரஶிம்

370.

ஶர்வபஶதயில் ழுதும் ழுத்ைஶணி-

371.

வச ன்னரின் அதைஶர சஷன்னம்-

372.

வசஶற ன்னன் ------ ிதன ஶக் ைன் ைதசத அரித்ைஶன்.

373.

யஷங்த்துப் பணித இற்மஷலர்-

374.

யஷங்த்துப் பணிில் உள்ர ைஶறஷதசள்-

375.

"ஆதன ஆிம் அரிதை தலன்ம " ன்ம பஶைல் இைம் தபற்ம

தூரித

லில்

னமஶ

சங்தஶண்ைஶர்
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தல்-

பன்னின பஶட்டில்
376.

சங்தஶண்ைர் பிமந்ை ஊர்ைீபங்குடி(ைஷனலஶனொர்)

377.

சங்தஶண்ைர் ழுைஷ தல்-

378.

அண்ணஶ ஷ லினம்னம் இயக்ஷம் து-

379.

னைல் குவயஶத்துங் வசஶறனின் அசதல னயலர்-

380.

ஆிக்ணக்ஶன ஶதனதர வபஶரில் தஶன்ம லதனப்
ீ

இதசஶிம்,உயஶைல்

யஷங்த்துப் பணி

சங்தஶண்ைஶர்

னழ்ந்து பஶடும் இயக்ஷத்ைஷற்கு ------ ன தபர்.

பணி
381.

பணி ------- லத சஷற்மஷயக்ஷங்லள் என்று.
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382.

தைன்ைஷழ்த் தைய்லப் பணி ன அதறக்ப்படும் தல்-

383.

ல்வைஶன்மஷ ண்வைஶன்மஶக் ஶயத்வை லஶதரஶடு ன கூறும் தல்-

384.

உயஷன் க்ஷ நஶடுள் சதபின் உறுப்னரித தபற்ம நஶடுள்-

385.

மத்ைஶற ைஷறனம் பலினேள்ர நஶடுள்-

386.

ைஷதைவயஶடினேம் ைஷலிம் வைடி ன கூமஷலர்-

387.

சஶதுலன் லஶணிம் தசய்னேம் தபஶனட்டுக் கூறும் தல்-

388.

ைஷறர் சஷயத அடிதக் கூயஷக்கு அர்த்ைஷலர்ள்-

389.

வஶலில் ட்டி ைஷனலிறஶக்ள் நைத்ைஷ லனம் நஶடுள்-

390.

பப்பரலில் சஷமஷைஶன ------- ைீலில் லஶழ்பலர்லம்

யஷங்த்துப் பணி

னமப் தபஶனள் தலண்பஶஶதய
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ஐதலஶர்

ணிவதய

ஆங்ஷவயர்லம்,பிஞ்சுஶர்லம்

சஷங்ப்னர், வயசஷஶ,பினஶங்கு ைீவு

தபனம்பஶன்தவஶர் ைஷறவ.
ரினைனின்
391.

ைஷதற என பஶைஶ ற்கும் நஶடுள்சஷங்ப்னர்,

தஶரிசஷசு,வயசஷஶ,பிஜஷத்ைீவுள்,தைன்

னைஶ,பிரிட்ைன்
392.

ஶதும் ஊவ ஶலனம் வரிர் ன கூமஷலர்ணின் னங்குன்மனஶர்

அதரிக்ஶ,

393.

ைஷறன் ன்மஶல் இனனண்டு ைனிவ அலற்தஶன குணனண்டு
ன கூமஷலர்-

நஶக்ல் லிஞர்
394.

ஆட்சஷதஶறஷஶ ைஷழ் ைஷழும் நஶடுள்-

395.

குடிசுத்ைதயலர் ரஶவும் ைஷறர் வைர்ந்தைடுக்கும் நஶடுள்-

396.

ைஷழ்தைன்மல் ன அதறக்ப்பட்ைலர்-

397.

ைஷன.லி. லின் ஆசஷரிர்-

398.

ைஷன.லி. பிமந்ை ஊர் ற்றும் தபற்வமஶர்-

399.

ைஷன.லி. பணிஶற்மஷ பள்ரி-

400.

ங்கும் ைஷழ் ைஷலும் ைஷழ் ன னழு னச்சஶ லஶழ்ந்ைலர்-

401.

வதைப் வபச்சுக்கு இயக்ணம் லகுத்ைலர்-

402.

நஶன் ைனிஶ லஶறலில்தய ைஷவறஶடு லஶழ்ஷவமன் ன

இயங்த,சஷங்ப்னர், வயசஷஶ

சஷங்ப்னர், தஶரிசஷசு

ைஷன.லி.

ைஷதவலயன்

துள்ரம்,லினத்ைஶசயனஶர்-சஷன்னம்த

தலஸ்யஷ பள்ரி

ைஷன.லி. 

ைஷன.லி.

கூமஷலர்ைஷன.லி.
403.

ைஷன.லி. லின் ஶயம்-

404.

ைஷன.லி. அலர்ள் ன.ல உைலினேைன் தலரிிட்ை தல்-

26.08.1883-17.09.1953

லரர்ச்சஷனேம் லஶழ்வும் அல்யது படுதப் பிைற்மல்

405.

ைஷன.லி. நைத்ைஷ இைழ்ள்-

406.

ன் ைன் பணி தசய்து ஷைப்பவை ன்ம உதநதை ததய

வைசபக்ைன்,நலசக்ைஷ

ழுைஷலர்ைஷன.லி.

407.

ஶந்ைஷ ைஷறம் லந்ை வபஶதைல்யஶம் அலரின் வபச்சஷதன
தஶறஷதபர்த்ைலர்ைஷன.லி.

408.

ைஷன.லி. தஶறஷநதைத தய ன கூமஷலர்-

409.

வதைத் ைஷறஷன் னன்வனஶடிஶ ைஷழ்ந்ைலர்-

410.

ஆகுதபர் த்ைதன லதப்படும்

தை.தபஶ.ீ னஶட்சஷ சுந்ைர்

ைஷன.லி.
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411.

லள்லலர் தசஶல் லஶழ்தக்கு இனிது இது ன்ன ஆகுதபர்-

412.

பஶதய இமக்கு - ன்ன ஆகுதபர்-

தசஶல்யஶகுதபர்

ைஶனிஶகு தபர்
413.

தபஶனள்வஶள் த்ைதன லதப்படும்-

414.

"பல்ஶதன ன்ன ீர் படுைஷதம ைந்துய்ஷன்... " னும் பஶையஷல் பின்று

8

லந்ை அணி ?

ைற்குமஷப்வபற்ம அணி

415.

"னப்னசஷ ஶ மங்னல்வலல் ன்னர் ...." னும் பஶையஷல் பின்று
லந்ை அணி ?

உனல அணி
416.

தபஶனள் கூறு
உய்ம்ஷன்

பிதறத்துதஶள்லைல்
லள்-

தநனக்ம்
லிசும்ன
லஶனம்

ல்யல்

லரத
துதய-

துயஶக்வஶல்
ஊசஷ-

ழுத்ைஶணி
தஶய்ிதயதநனங்ஷதந்ை இதய
னமவு
னமஶ

நஷதம
தை

ஈர்த்து

அறுத்து
துதய
துயஶக்வஶல் (ைஶசு)
நஷதம

எழுக்ம்

லன்ண்

லத்ைன்த
ீ
வனி
உைல்

னப்ன
ைந்ைம்
ஊசஷ

ழுத்ைஶணி
மம்
லம்
ீ

னல்

தநனப்ன
தலம்
உயம்

தஶய்ிதய

தநனங்ஷதந்ை இதய
ஶமன்

பஶண்டி ன்னன்
ரிறு

ஆண் ஶதன
ைீின் லஶய்
தநனப்பில்
சஷந்தை
ண்ணம்
கூ

ஷ

நவ்லி
ஶன்

னஷல்

வம்
ைஷ

நஷயவு
உகு
தசஶரிந்ை (தபஶறஷந்ை)
னனல்
நீ ர்
417.

பிரித்து ழுது
லஶின ீர்-

லஶின்+நீ ர்
ஶடிைதன
ஶடு+இைதன
லில்தயழுைஷலில்+ழுைஷ
தைன்று-

து+ன்று
ைந்துய்ம்ஷன்
ைந்து + உய்ம்ஷன்
னட்டுஷன்
னட்டு + ஷன்

னப்னசஷ
னப்ன + ஊசஷ

ஶர்வபஶதய
ஶர்ன + ஏதய
தைன்று
து + ன்று
தஶய்ிதய
தஶய் + இதய
ஶடிைதன
ஶடு + இைதன
னனஷல்
னத + னஷல்
தலண்ைஷ
தலண்த + ைஷ
418.

இயக்ணக்குமஷப்ன

னனஷலும் தலண்ைஷனேம்
ண்டம்த
னனஷல்
பண்னத்தைஶத
தலண்ைஷ

பண்னத்தைஶத
ைக்

லிதனதச்சம்
ஏடி

லிதனதச்சம்

லிர்த்ை லிர்லன்வமஶ
தபதச்சம்

இதயவலல்

உலதத்தைஶத
னப்னசஷ

உனலம்
ஶர்வபஶதய
உனலம்

ஶமன்ரிறு

ஆமஶம் வலற்றுதத்தைஶத
தலந்து

லிதனதச்சம்
உயர்ந்து

லிதனதச்சம்
னஶ

லிதனதச்சம்
கூ

லிதனதச்சம்
தசந்நஶய்

பண்னத்தைஶத
உர்துதய

லிதனத்தைஶத
குதமஶ லன்ண்
ஈறுதட்ை ைஷர்தமப் தபர்ச்தசஶல்
லஶங்குலில்லிதனத்தைஶத
தநடுைஷல்-

உரிச்தசஶற்தமஶைர்

ஶமன்ிறு-

6ம்வலற்றுத தைஶத
இதயவலல்-

உலதத்தைஶத
ல்யல்
தநடுைஷல்
419.

லி ணி பிமந்ை ஊர்?
வைனொர் ன்னிஶகுரி dt

420.

ஷ.பி.11 ல் லஶழ்ந்ை பஶசஸ லிஞர்?

421.

குறந்தைச் தசல்லம் தயஷன் ஆசஷரிர்?

ஷத்ைீன் அனல்பஶத் உர்ஶம்

லிணி
422.

உர்க்ஶம் பஶைல்ரின் ண்ணிக்த?

423.

லிணிின் இற்தபர் ன்ன?
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ணி வைசஷ லிநஶனஶர்
424.

லிணிின் தபற்வமஶர் ?
சஷலைஶட - ஆைஷயட்சுஷ அம்தஶர்

425.

உர்ய்ஶம் பஶைல்தர ைஷறஷல் தஶறஷஶக்ம் தசய்ைலர் ஶர்?
ணி வைசஷ லிநஶனஶர்

426.

லிணிின் பஶடுதபஶனள்ள் ஶதல ?
க்ள் அதைனேம் இன்ப துன்பங்ள், இதமலனது பதைப்னள்

427.

லிணிின் பதைப்னள் ?

யனம் ஶதயனேம், னக்ள்லறஷ ஶன்ஷம், குறந்தை தசல்லம்,
ஆசஷ வஜஶைஷ.
428.

இம்த றுத பற்மஷ தயஷன் தபர் ன்ன?
னொபஶத்

429.

னொபஶத் ததய தஶறஷதபர்த்ைலர் ஶர்?
லிணி

430.

னொபஶத் ன்மஶல் ன்ன?
நஶன்டி தசய்னேள்

431.

ணிவயஶ தைய்லம் 'ணிவதயத லஶன்லறஷ தூக்ஷச்
தசன்ம ைீவு?.

ணிபல்யலத்ைீவு
432.

ைீலத்ைஷயதின் உைலிஶல் ணிவதய தபறுலது?.
அனைசுபி

433.

ஶனதை அமஷவுதமப் படி ணிவதய ஆைஷதிைம் பிச்தச
தபறுஷமஶள்?.

அமலண அடிள்
434.

ணிவதய ைனது பறம்பிமப்தப உணர்ந்ை இைம் து?
ணிபல்யல ைீவு

435.

ணிவயஶ தைய்லம் ணிவதயக்கு லறங்ஷ லங்ள் ன்ன?
பசஷற்று இனக், லினம்னம் உனலம் தபம, லஶன்லறஷ தசல்ய

436.

ணிவதய அனை சுபித தபற்மதும் தசன்ம இைம் து?
னஶர்

437.

ணிவதய ஶரிைம் னைல் பிச்தச தபற்மஶள் ?
ஆைஷத

438.

அனைசுபி னற்பிமப்பில் ஶரிைம் இனந்ைது ?
ஆனத்ைஷன்

439.

அலண அடிள் வ்லஶறு லஶழ்த்ைஷனஶர் ?

அமஷவுண்ைஶகு
440.

30 ல் ஆனத்ைஷன் நஶடு அதைந்ை ஶதை ?.

441.

ைண்ைஷழ் ஆசஶன்?.

442.

ணிவதய ஶப்பிம் வ்லத ைம்?.

443.

இரங்வஶலடிள் ஶயம்?.

444.

தபஶனள் ைன
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சஶத்ைனஶர்

னத்ைம்

ஷ.பி.2 ம் தற்மஶண்டு தைசங்ம்

கூற்று
ன்

பர்லது

தசஶல்லது
துவ்லஶ

தஶை
அன்று
லியஷ
ஆம்

வைஶறஷர்கூட்ைம்,
வஶடு

தஶம்ன
ஆறஷ

ைல்
ஆசனம்

இனக்த

நஶத்தைஶதயலில்தய

தசஶல் வசஶர்லின்த
ஶக்த
உைம்ன

வபதைத

அமஷஶத
தசய்த

இனலிதன
உணர்வு

அமஷலில் சஷந்ைதன
அன

உனலற்மது
உன

லடிலம்
லஶில்

ம்தபஶமஷள்
ஊறு

னயன்ரின் இல்ன
தர்வு

இன்பதுன்ப தர்ச்சஷ
வலட்த

லினப்பம்
பலம்

பன் வநஶக்ஷ தசல்
வைஶற்மம்
பிமப்ன

தபனம்வபறு

லடுவபறு
ீ
வஶடு
தஶம்ன
அயஷய

அரலற்ம
தைஶக் லியங்கு

லியங்குத்தைஶகுைஷ
ரவு

ைஷனட்டு
ஶத்ைீ

ஶதன்னும் தஶடி லினப்பம்
உதயஶ உைம்ன
ைரஶை உைல்
குமதர

னமம்வபசுைல்
தலஃல்
தபனலினப்பம்
தலகுரல்
டுஞ்சஷனம் தஶள்லைல்
தபஶல்யஶக்ஶட்சஷ
ஶத்வைஶற்மம்
சஸயம்

எழுக்ம்
ைஶனம்

தஶதை
னதைீர்

குற்மம் நீ ங்ஷ
வண்ஷன்
வலங்ள்
னத்வைர் நத
னத்து சஷரிப்ன
445.

இயக்ண குமஷப்ன:
அதசன்

இதைப்வபஶயஷ
வைலினேம் ஆனம்
ண்டம்த
அனந்ைலர்
பண்னத்தைஶத
நல்லிதன
பண்னத்தைஶத
லஶழ்
லிங்வஶள் லிதனனற்று
தசய்ைலம்

லிதனத்தைஶத
லழ்ைஷர்
ீ

லிதனத்தைஶத
தபனம்வபறு

பண்னத்தைஶத
ஆழ்நகு

லிதனத்தைஶத

தைரிைல்

தைஶறஷற்தபர்
பல்லுிர்

பண்னத்தைஶத
ைீலிதன

பண்னத்தைஶத
வபரின்பம்

பண்னத்தைஶத
ஆய்தைஶடி நல்யஶய்

இண்ைஶம் வலற்றுத உனனம் பனும் உைன்தைஶக் தைஶத
ஶத்ைீ

உனலம்
டுஞ்தசஶல்

பண்னத்தைஶத
தபஶல்யஶக்ஶட்சஷ
ஈறுதட்ை ைஷர்தம தபதச்சம்
பன்தைரினயலர்
லிதனத்தைஶத
நல்யமம்
பண்னத்தைஶத
வநஶக்ஷ

லிதனதச்சம்
துவ்லஶ லிைம்

ஈறுதட்ை ைஷர்தமதபதச்சம்

446.

பிமஷத்ைமஷைல்:

இல்பீ ஶறு

இல்ன+ஈர்+ஆறு
நன்தஶறஷ
நன்த + தஶறஷ
னக்ஷைர்
னக்கு + இைர்
தைஶழுவைத்ைஷ
தைஶழுது + த்ைஷ
உண்தைன்று
உண்டு + ன்று
நல்யமம்
நன்த + அமம்
ழுந்தைைஷர்
ழுந்து + ைஷர்
அமஷவுண்ைஶகு
அமஷவு + உண்ைஶகு
446. இதணலதர நல்யஶள் ஶர்?
அசஶவைலி
447. "இதணலதர நல்யஶள் இஶசஶவைலி அனந்ைலர்க் தந்ை ஆசனம்
ஶட்டித் ..." இைஷ அனந்ைலர் ஶர்?
அமலண அடிள்

448. வபதைத ன்மஶல் ன்ன?
அமஷஶத

449. உிர்ரின் லதள் ன்ன?
6 (க்ள், வைலர், பிர், நர், லியங்குத்தைஶகுைஷ, வபய்)
450. ஆய்தைஶடி நல்யய் - தபஶனள் ?

ஆஶய்ந்தைடுத்ை அறஷ லதரல்தர அணிந்ைலள்
451. ைீலிதனரின் ண்ணிக்த ன்ன?
10 , (உைல் - தஶதய, ரவு, ஶம்
தசஶல் - தபஶய்வபசுைல், னமங்கூறுைல், டுஞ்தசஶல், பனற்ம தசஶல்.
உள்ரம் : தபனலினப்பம், டுஞ்சஷனம், ஶத்வைஶற்மம்)
452. உர்வுதை க்ள் ஶர் ?
வைலர், க்ள், பிர்
453. னத்து சஷரிப்பிதன உதைலர் ஶர்?
ணிவதய

454. சஸத்ைதயசஶத்ைனஶர் பிமந்ை ஊர் து ?
ைஷனச்சஷ (சஸத்ைதய)
455. கூய (ைஶனிம் ) லஶணிம் தசய்ைலர் ஶர்? இைம் ?
சஸத்ைதயசஶத்ைனஶர், துத
456. இரங்வஶலடிள் சஸத்ைதயசஶத்ைனஶர்த வ்லஶறு பஶட்டினேள்ரஶர் ?
ைண்ைஷழ் ஆசஶன், சஶத்ைன் நன்னூற்னயலன்
457. ணிவதயின் துமவு லஶழ்க்தத கூறுலைஶல் ணிவதயத
.... ன்பர்
ணிவதய துமவு
458. ணிவதய தல் .... ைசஶர்னதைது.
தபௌத்ைம்
459. பசஷப்பிணி ன்னும் பஶலி - இவ்லரிள் இைம்தபற்ம தல் து ?
ணிவதய

460. பசஷ வநஶய்க்கு னந்து ...
உணவு

461. உணவல னந்து ன்னும் தல் து?

ைஷனக்குமள்
462. ீ தூண் லினம்வபல் ன்மலர் ...
ஐதலஶர்

463. உைம்பஶர் அறஷின் உிஶர் அறஷலர் .... உைம்தப லரர்த்வைன் உிர்
லரர்த்வைவன. - இவ்லரிதர ழுைஷலர் ஶர்?
ைஷனனெயர்

464. "நல்லிதன தன்பது ஶதைன லிணலின்" -தல்?.
ணிவதய

465. "உண்டி தஶடுத்வைஶர் உிர் தஶைத்வைஶவ " -தல்?.
னமநஶனூறு, ணிவதய
466. "ஶதய ஶதய உயஶலி நஷைம் ஶற்று லஶங்ஷ லனவலஶரின் ஶதய
ட்ைக் கும்பட்டுக் ஶயன் ஏடிப் வபஶலஶவன"-தல்?
லிணி

467. அறுசுதலின் பன்ள்:
உலர்ப்னதைரிவு
இனிப்ன
லரம்
துலர்ப்ன
ஆற்மல்
ஶர்ப்ன
உணர்வு
உலர்ப்ன
தைரிவு
னரிப்ன

இனித
468. ஸ ழ்ஶய் தநல்யஷ னப்படுலது ....

ஸ றஶதநல்யஷ, ஸ ழ்லஶய்தநல்யஷ
469. ஸ றஶதநல்யஷின் பன் ன்ன?

ஞ்சள்ஶஶதயக்கு னந்ைஶகும்

470. சஷங்லல்யஷ னப்படுலது து ?
தூதுலதர (தூதுதர)
471. ஞஶனப்பச்சஷதய ன்மஶல் ன்ன? கூமஷலர் ?
தூதுலதர, லள்ரயஶர்.
472. குரி னப்படும் னெயஷத து?
ற்மஶதய

473. ரிசயஶங்ண்ணி ன்பைன் வலறுதபர்ள் ன்ன?
ரிசஶதய, தஶந்ைத, பினங்ஶசம், வைஶசம்
474. பினங்ஶசம்ரிசயஶங்ன்னி
475. ைதர த்ைதன லதப்படும்?
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476. ஶய் னன் நஷத லனலது?
யஷத்ைதர
477. ஶம்பறக்லி சஷங் நஶலயரின் இற்தபர்?.
பறனி

478. ைஷழ் னந்ைஷன் ஆசஷரிர்?.
ஷ.ஆ.தப.லிஸ்லநஶைம்

479. ஶம்பறக்லி சஷங் நஶலயரின் பதைப்னள் ன்ன?
பறனிப்பைஷம், குகுன பைஷம், சஷலஷரிப் பைஷம், ைஷனதசந்ைஷல் பைஷம்.
480. ஶம்பறக்லி சஷங் நஶலயரின் இற்தபர் ன்ன ?
பறனி

481. தல.இஶயஷங்னஶனக்கு நடுலண அசு தசய்ை சஷமப்ன ஶது?

பத் னளன் லினது அரித்து தௌலித்ைது.
482. ஶந்ைஷக்லிஞர் ஶர்?
தல.இஶயஷங்ம்
483. "அன்னம் ஆர்லனம்... " னும் பஶைல் இைம்தபற்ம ைதயப்ன து ?
சனைஶ யர்

484. நஶக்ல் லிஞர் பஶைல்ரின் ைதயப்னள் ஶதல?
தைய்லத்ைஷனயர்,
சனைஶயர்,

ைஷழ்த்வைன்

தபரிவஶர்

னழ்

யர்,

யர்,

ஶந்ைஷயர்,

ைஷனநஶள்

யர், இதசயர், அமஷவுத யர், பல்சுதல யர்.

வைசஷ

யர்,

யர்,

சஷறுஶப்பி

485. நஶக்ல்யஶரின் பதைப்னள் ஶதல ?
இதச நஶலல்ள்-3

ட்டுதள்-12

இயக்ஷத்ைஷமனஶய்வு-7

லிதைத்தைஶகுப்னள்-10

ைன்லயஶறு-3

சஷறுஶப்பிங்ள்-5\

னைஷனங்ள்-5

தஶறஷதபர்ப்னள்-4

486. ைஷல்தயஶடி லள்ரிம்தின் குடும்பம் ங்கு குடிவமஷது?
தைன்னஶப்பிரிக்ஶ – வஜஶன்ஸ்பர்க்

487. லள்ரிம்த தது தசய்ப்பட்ை இைம் நஶள் து?
லஶல்க்ஸ்ஸ்ட் , 23/12/1913

488. லள்ரிம்த பற்மஷ ஶந்ைஷடிள் ழுைஷ பத்ைஷரிக்தின் தபர்
ன்ன?

இந்நஷன் எப்பீ னின்

489. தைன்னஶப்பிரிக்

லயஶற்மஷல்

லள்ரிம்தின்

தபர்

ன்றும்

நஷதயத்து நஷற்கும் ன்று ஶந்ைஷடிள் குமஷப்பிட்டுள்ர தல் து?
தைன்னஶப்பிரிக்ஶ சத்ைஷஶஷம்.

490. லள்ரிம்தக்கு நடுலண அசு தசய்ை சஷமப்ன ன்ன?

அஞ்சல் ைதயனேம் அஞ்சல் உதனேம் தலரிிட்டு சஷமப்ன தசய்ைது.

491. லள்ரி னப்தபரிைப்பட்ை லியங்கு து? ங்குள்ரது?

தபண்னயஷக்குட்டி, தசன்தன லண்ைலூர் உிரில் னங்ஶ

492. வஶ-ஆப்-தைக்ஸ்

சூட்ைப்பட்டுள்ரது.

சஷன்

..

ஷதரக்கு

லள்ரிம்தின்

600 (ைஷல்தயஶடி லள்ரிம்த ஶரித)
493. ஶணி ங்ம்ஶரின் ணலர் ஶர்?

துத ன்னன் தசஶக்நஶை நஶக்ர்

494. ஶணி ங்ம்ஶரின் ன் ஶர்?
அங் ஷனட்டின னத்து லப்பன்
ீ
495. ங்ம்ஶள் சஶதய து?

துத - ன்னிஶகுரி சஶதய

496. ைன்தப்தபர்ள் ஶதல?
நஶன், ஶன், நஶம், ஶம்.
497. னன்னிதயப் தபர்ள் ஶதல?
நீ, நீ ர், நீ லிர், நீ ிர், நீ ங்ள்.

498. பைர்க்த தபர்ள் ஶதல?
ைஶன், ைஶம்.

499. பிரித்து ழுது:
குங்ஷஶது
பந்ைஶட்ைம்

=

குங்கு+ஶது
=

பந்து+ஆட்ைம்

உர்லதைந்ைஶர்

=

உர்வு+அதைந்ைஶர்

ஷணற்றுத்ைலதர- =

ஷணறு+ைலதர

ஶட்டுக்வஶறஷ
தசப்னக்குைம்
சுனப்னநஶண்

=
=

னப்னலில்

னக்ஷஸ்ைர்

சுனப்ன+நஶண்
=

500. தஶறஷதபர்ப்னத் ைன
=
=

ஶட்டு+வஶறஷ

தசப்ன+குைம்
=

சஷயப்பைஷஶம்

சஸ்ைஶனம்

=

னப்ன+லில்

சஷயம்ன+அைஷஶம்

அசு

னைன்தஶனலர்

சஷனிஶ ைஷவட்ைர் =

ைஷதங்ம்

வஶப்பிவரன்

=

பிரசர் ஶர்

=

ஷழுந்து

லஶனூர்ைஷ

தபர்

இயஶஶ

அப்பஶிண்ட்

=

லிஞ்ஞஶனம்

=

பிைஶனம்
பஸ்

ில்

=

துதம

=

னைன்த

பணி அர்த்ைல்
அமஷலில்
=

வபனந்து

=

னவூயம்

=

ஜஶனஶ

உத்ைஷவஶஸ்ைர்

தைஶைர்லண்டி

=

அலுலயர்

டிபஶர்ட்தண்ைல் ஸ்வைஶர்=

பல்தபஶனள் அங்ஶடி

501. யஷவஶ ைஶல்ஸ்ைஶய் ……………….நஶட்டு ழுத்ைஶரர்.
ஷ்

502. னத்தைப்

பிமனக்கு

உணர்ச்சஷவஶடு

லிரக்கூடி

ஆற்மல்

உதைைஶ இனப்பது ..
தஶறஷ

503. னத்தை உணர்ச்சஷவஶடு பிமனக்கு லிரங் தலப்பது "சுதல" ன
தைஶல்ஶப்பித்ைஷலும் "குல்" ன இதசத்ைஷறஷலும் "லிமல்" ன
நஶைத்ைஷறஷலும் கூமப்பட்டுள்ரது.
504. உணர்ச்சஷவஶடு

கூடி

னத்தை

தசஶல்

லஶியஶ

தலரிில்

இக்குலது இற்மஷழ், இதச லஶியஶ லிரக்குலது இதசத்ைஷழ்,
நடிப்ன லஶியஶ லிரக்குலது நஶைத்ைஷழ் ஆகும்.

505. ஆைற்தய ன்பது னத்ைஷறஷல் ... ஆகும்.
நஶைக்தய

506. நைனம், நஶட்டிம் ன்பது .. ஆகும்
ஆைற்தய

507. பறங்ஶயத்ைஷல் ஆைற்தய .. னப்பட்ைது.
கூத்துக்தய

508. ஆைற்தயில் லல்யலர் ஶர்?
கூத்ைனம், லிமயஷனம்.

509. ஆையஷன் தட்பம் ஶது?

ண்லம், ண் லறஷ னனம் தசல்ய ஆடுைல்.

510. "ைஶஶய் நஷன்று ைணிதத் ைஶங்கும் ; ைஶஶய் லந்து ைரர்தலப்
வபஶக்கும்; " இது ஶனதை லரிள் ?
தல. இஶயஷங்னஶர்
511. "தைஶண்டு தசய்லஶய்! ைஷழுக்கு துதமவைஶறும் துதமவைஶறும் துடித்வை
ழுந்வை! னப் பஶடிலர் ஶர்? தல் ?
பஶைஷைஶசன் , ைஷறஷக்ம்
512. ைன்த எனதப் தபர்ள் தல?
நஶன், ஶன்
513. ைன்த பன்த தபர்ள் தல?
நஶம், ஶம்
514. ஶன் + 
ன்தன
ஶன் + ஆல்
ன்னஶல்

ஶன் + கு
னக்கு

ஶன் + இன்
ன்னின்
ஶன் + ண்
ன்ண்

515. ஶம் ன்னும் ைன்தப் பன்தப் தபர் வலற்றுத உனவபற்கும்வபஶது
... ன ைஷரினேம்
ம்
516. நஶம் ன்னும் ைன்தப் பன்தப் தபர் ... னக் குறுகும்.
நம்

517. ....... ன்னும் ைன்தப் பன்தப் தபர்ள் வலற்றுத உனவபற்கும்
வபஶது ங்ள் னத் ைஷரினேம்.
ஶங்ள், நஶங்ள்
518. நீ ன்னும் னன்னிதய எனதப் தபர் வலற்றுத உனவபற்கும்வபஶது
... ன ஶறும்
நஷன், உன்
519. நீ + 
நஷன்தன, உன்தன
நீ + ஆல்
நஷன்னஶல், உன்னஶல்,
நீ + கு
நஷனக்கு, உனக்கு
நீ + இன்
நஷன்னின், உன்னின்
நீ + அது
நஷனது, உனது
நீ + ண்
நஷன்தன, உன்ண்
ைஶன் + 
ைன்தன

ைஶன் + ஆல்
ைன்னஶல்
ைஶன் + கு
ைனக்கு

ைஶன் + இன்
ைன்னின்

ைஶன் + அது
ைனது

ைஶன் + ண்
ைன்ண்
520. தபஶனள் ைன
உறுைஷ

உரஉறுைஷ
சஷப்னத்ைன்த

தபஶறுத்துக்தஶள்லைல்
தசஶனொபம்
லடிலம்
ைணி

உயம்
ைஶம்

தனஶள்
வசதல

தைஶண்டு
அயஶர்

உமலல்யஶவைஶர்
ைன்

ைத
சஶன்வமஶர்

நல்ய குணங்ள் நஷதமந்ைலர்
நஶண்

நஶணம்

எப்னவு

உைவுைல்
ண்வணஶட்ைம்

உிர்ரிைத்து இக்ம்
லஶய்த
உண்த
சஶல்ன

சஶன்மஶண்த
ஆற்றுலஶர்
தசல் தசய்பலர்
ஆற்மல்
லயஷத
ஶற்மஶர்
பதலர்
துதயல்யஶர்

ஆற்மயஷல் குதமந்ைலர்
ட்ைதர
உதல்
இன்னஶ
ைீங்கு

இனி

நன்த
தசய்ஶஶல்

தசய்ஶலிைத்து
இன்த

லறுத

இரிலன்று

இறஷலஶனைன்று
ைஷண்த
லயஷத
ஊறஷ

உயம்
ஆறஷ

ைல்
இனநஷயம்
தபரி நஷயம்
தபஶதம
சுத
521. இயக்ண குமஷப்ன

அன்னம் ஆர்லனம் அைக்னம்
ண்டம்த

இன்ப தசஶனொபம்
உனலம்
ன்ப

பயர்பஶல் லிதனனற்று
வற்தஶள்பலர்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
உள்ரதூஉம்
இன்னிதசரதபதை
அன்று
குமஷப்னலிதனனற்று

ண்வணஶட்ைம்
தைஶறஷற்தபர்

தஶல்ய நயத்ைது

ஈறுதட்ை ைஷர்தமப் தபதச்சம்
தசஶல்யஶ நயத்ைது

ஈறுதட்ை ைஷர்தமப் தபதச்சம்
பணிைல்

தைஶறஷற்தபர்
ஆற்றுலஶர்
லிதனஶயதணனேம் தபர்
ஶற்மஶர்
லிதனஶயதணனேம் தபர்
இன்த
பண்னப்தபர்
ைஷண்த

பண்னப்தபர்
சஶன்மலர்

லிதனஶயதணனேம் தபர்
இனநஷயம்

உரிச்தசஶற்தமஶைர்
ன்

அதசச்தசஶற்ள்
எ

அதசச்தசஶற்ள்

522. தஶறஷதபர்ப்ன ைன

One flower makes no garland.
ைனிம் வைஶப்பஶஶது
Little wealth little

care.

டிில் னஷல்தயதன்மஶல் லறஷில் பஷல்தய
Look before you leap.
ஆறம் அமஷஶல் ஶதய லிைஶவை
Something is better than nothing.

ஆதயில்யஶ ஊனக்கு இலுப்தபப்ன சர்க்த
Though he endeavours all he can.
னயஷதப்பஶர்த்துப் னதன சூடுவபஶட்டுக் தஶண்ைஶற்வபஶல்.
523. "ைஷழ் நஶைக்தயக்கு என தபர்னஶட்ளஶ" ன சஷமப்பிக்ப்பட்ைலர்
ஶர்? ஶஶல் சஷமப்பிக்ப்பட்ைஶர்?
அமஷஞர் அண்ணஶ, ல்ஷ

524. ஜஶர்ஜ் தபர்னஶட்ளஶ ந்ை நஶட்தை வசர்ந்ைலர் ?
அர்யஶந்து

525. "இட்சணி ஶத்ைஷரிம்" ழுைஷலர்?
ச்..ஷனட்டினனஶர்

526. இவசுக்கு ணைண்ைதன லிைஷத்ைலர்பியஶத்து ன்னன்.

527. இவசுலின் சஸைர் த்ைதன வபர்12

528. பன்னின சஸைர்லக்கும் இலர் அனரிதுஅமஷவுதனேம்,பத்துக்ட்ைதரனேம்

529. ைன்னரி ைஷனவனி ன்ம பஶைதய பஶடிலர்?
ச்..ஷனட்டின்னஶர்

530. ச்..ஷனட்டின்னஶர் பிமந்ை ஊர்?
தினப்ன(ைஷனதநல்வலயஷ)

531. ச்.. ஷனட்டின்னஶர் இலரின் ஶயம்23.4.1827-3.2.1900

532. ச்.. ஷனட்டின்னஶரின் தபற்வமஶர்சங்நஶஶணம்-தைய்லநஶஷ

533. ச்.. ஷனட்டினரின் ஆசஷரிர்ள்

ைஷறயக்ஷம் - சங்நஶஶணர்

இயக்ணம் - ஶணிக் லஶசத் வைலர்
லைதஶறஷ - பியலணச் வசஶைஷைர்

534. பில்ஷரிம்ஸ் னவஶஷஸ் ன்ம ததய ழுைஷலர்ஜஶன் பன்ன்

535. இட்சணி ஶத்ைஷரிம் ன்பைன் தபஶனள்ஆன் ஈவைற்மம்

536. ஷமஷத்துலக் ம்பர் ன அதறக்ப்பட்ைலர்ச்..ஷனட்டின்னஶர்

537. ச்..ஷனட்டின்னஶர் பணிஶற்மஷ பள்ரிசஶர்னம்

538. ஷனட்டின்னஶர் ழுைஷ தல்ள்-

இட்சணி சநஷர்ணம்,இட்சணி வனஶம்,இட்சணிக் குமள்

539. சுற்றுப்னமச் சுறதயப் வபஶற்றுஷன்ம இனி ைஷனநஶவரவபஶஷ
540. பஶதயப் தபஶறஷந்து ைனம் பஶப்பஶ ன்ம பஶைதய பஶடிலர்பஶைஷஶர்

541. உயஷன் வைஶன்மஷ தைஶன்தக்குடிள்ைஷறர்வர

542. ஶட்டுப் தபஶங்தயத் தைஶைர்ந்து------ நதைதபறுலது.
னதுலிடும் ைஷனலிறஶ

543. தபஶங்லுக்கு னென்மஶம் நஶள்ஶடம் தபஶங்ல்

544. ஞ்சுலிட்டு,சல்யஷக்ட்டு நதைதபறும் ஶலட்ைங்ள்துத,இஶநஶைனம்,னதுக்வஶட்தை, சஷலஶசஷ

545. ைஷறநஶட்டு

லை

ஶலட்ைங்ரில்

வ்லஶறு அதறக்படுஷமது-

னது

லிடும்

லிதரஶட்தை

னதுட்டு

546. அறுலதைத் ைஷனலிறஶ தஶண்ைஶப்படும் நஶடுஜப்பஶன்,ஜஶலஶ
547. ஆந்ைஷஶ,னநஶைஶலில் தஶண்ைப்படும் லிறஶசங்ஶந்ைஷ

548. தபஶங்ல் லிறஶ தஶண்ைஶபடும் நஶடுள்-

இயங்த,வயசஷ, சஷங்ப்னர், தஶரிசஷசு, இங்ஷயஶந்து, அதரிக்ஶ

549. வநர்த ன்ம துதணப்பை தை ழுைஷலர்இஶசஶஷ

550. என்மன் தபஶன் ன்ம பஶைல் இைம் தபற்ம தல்நன்னூல்

551. நஶைர் லனஷமஶர் ன்ன ஆகுதபர்உலதஶகு தபர்

552. நஶன் சதல் ற்வமன் ன்ன ஆகுதபர்ஶரிலஶகு தபர்

553. லதண
ீ
வட்டு தய்மந்வைன் ன்ன ஆகுதபர்னலிஶகுதபர்

554. தசய்னேரின்

ல்யஶ

அடிதரனேம்

னன்பின்னஶ

ஶற்மஷப்

தஶண்ைஶலும் தபஶனலம் எதசனேம் சஷதைஶல் லனலது-

தபஶனள்

அடிமஷஶற்றுப் தபஶனள்வஶள்

555. அதர ன்பைன் தபஶனள்னற்று

556. ஈசன் குழுத்ைஷன் ைதயலர்ஈசுலன்
557. like hand and glove -

நனம் சதைனேம் வபஶய

558. எழுக்வ எனலற்கு------- ைனலைஶகும்
தபனதனேம்,சஷறுதனேம்
559. ைஷழ் ன்னும் தசஶல்லுக்வ ------ ன்னும் தபஶனலண்டு
இனித

560. உயஷல் லறங்கும் தஶறஷள்னெலஶிம்

561. பறதனேம் இயக்ஷ லரனம் தபஶனந்ைஷ தஶறஷதசந்ைஷழ்தஶறஷ

562. ைஷழுக்வ உரி சஷமப்னறம்

563. இட்சணி ஶத் ைஷரிம் ------ ததயத் ைழுலி இற்மப்பட்ைது..
பில்ஷரிம்ஸ் னவஶஷஸ்...

564. "ம்தபனஶன் ைஷனவனி ைீண்டினஶர்" - ம்தபனஶன் ஶர்?
இவசுநஶைர்
565. ஶனேதை தநல்வயஶடு னம்ன அதத்துக் ட்டி "அரிசஷ அலல் அதத்து
லஶனேதை தமலர் ந்ைஷத்ைஶல்..... லணங்குஷவமன் " - இது ஶனதை
பஶைல் ?
ஆண்ைஶள்

566. தபஶனள் ைன :
ஈண்டு

இவ்லிைம்
னல்லது
தசஶல்லது
ஶண்ைகு

ஶணத்ைக்
இனப்பஶணி

இனம்ன ஆணி
ைஶலினஶர்
அடித்ைஶர்
ஸ ண்டு

வைஶண்டி
தசற்மம்
சஷனம்
குனசு
சஷலுதல
தசஶற்ம
தசஶன்ன
துரக்ம்
லிரக்ம்
சுனைஷனைல்

தம னைல்லஶஷ இவசுநஶைர்
சதைப்னண்டு

சஷதைக்ப்பட்டு

பன்னரி

தசஶல்லுைற்ரி
பயபஶடு

பய துன்பம்
இனம்தபஶதம

தபனம்தபஶறுத
லித்ைம்

ஆண்ைலன்
தைஶழும்பர்
அடிஶர்

இதசதபறுைல்
னழ்தபறுைல்
துங்ஷனலர்

உமங்ஷலர்
ஸ ண்டு

பிரந்து
இனப்னனதன

ஆணிின் தனி
லதைப்னண்டு

துன்பதைந்து
ஶண்படும்வபஶது
இமக்கும்நஷதய
இட்சர்
ஶப்பலர்

ன்மஶடும்

ஷ வலண்டுைல்

ஆடிம்

ரனம்

567. இயக்ண குமஷப்ன
தசங்த

பண்னத்தைஶத
வசலடி
பண்னத்தைஶத
தலலினப்ன
பண்னத்தைஶத
இனப்பஶணி

லயஷத்ைல் லிஶம்
னிலஶய்

உலதத்தைஶத
லன்மவலஶர்

பண்னத்தைஶத
568. பிரித்து ழுது
பங்ஷட்ைஶர்

பங்கு + இட்ைஶர்
ழுத்ைஷட்ைஶர்
ழுத்து + இட்ைஶர்
ன்மஶடிஶன
ன்று + ஆடிம் + ஆன
இனப்னனதர
இனப்ன + னதர
ஈண்டிலவ
ஈண்டு + இலவ

டுத்துதக்கும்
டுத்து + உதக்கும்
இத்ைத
இ+ைத
னநயம்
னம் + நயம்
ைன்னரி
ைன் + அரி
ைலிப்தபய்ைஷ
ைலிப்ன + ய்ைஷ
ற்மஷண்டு
ற்று + இண்டு
குனவசற்மஷ
குனசு + ற்மஷ
ஈண்டினிஶன்
ஈண்டு + இனிஶன்
ஶண்ைகு
ஶண் + ைகு
வசலடி
தசம்த + அடி
தலவ்லினப்பஶணி
தலம்த + இனம்ன + ஆணி
569. னமநஶனூறு பஶைல்தர ஆங்ஷயத்ைஷல் தஶறஷதபர்த்ைலர்?
ஜஷ.னே. வபஶப்

570. ைஷனனனஶற்றுப்பதை, தநடுநல்லஶதை ஆசஷரிர்??
நக்ஸ னஶர்

571. " நஷயத்ைஷனும் தபரிவை லஶனினும் உர்ந்ைன்று நீ ரினும் ஆர லின்வம
சஶல்" இைம் தபற்ம தல் & ஆசஷரிர்??

குறுந்தைஶத, வைலகுயத்ைஶர்
572. குறுந்தைஶத தைஶகுத்ைலர்??
னரிக்வஶ

573. குறுந்தைஶதின் அடிலததம??
4-8
574. குறுந்தைஶதப் பஶைல்ரின் ண்ணிக்த?
401

575. ஶற்று ண்ையத்ைஷல் உிர்லரி, உப்னலரிின் சைலைம்?
ீ
21%, 78%
576. லரிபையத்தைச் சஷதைப்பைஷல் தபனம் பங்கு லஷப்பது?
குவரஶவஶ னலவஶ ஶர்பன்

577. நஷயத்ைஷன்

தலப்பநஷதயத

தபரிதும் உைவும் ண்ையம்?

எவ

சஸஶன

நஷதயில்

தலத்ைஷனக்ப்

அடிநஷதய ண்ையம்

578. அடி த்ைதன லதப்படும்?
5

579. அரலடிின் ற்தமஶன தபர்??
வநடி

580. அடிவைஶனம் 4 (அ) 5 சஸர்தரப் தபற்று லனம் அடி?
றஷதநடியடி
581. தைஶதை த்ைதன லதப்படும்?
8

582. "இன்பம்

லிதறஶன்

இடும்தப

இல்தபன்பஶன்

இயன்" இைஷல் இைம் தபற்ம தைஶதை?
னண்தைஶதை

துன்பம்

உறுைல்

583. தைஶதை லிற்பங்ள் த்ைதன?
35

584. (1,3) ன னைல் ழுத்து என்மஷ லனலது?
தபஶறஷப்ன வஶதன

585. (1,2,3) ன னைல் ழுத்து என்மஷ லனலது?
கூதற வஶதன

586. (1,2,4)

ன

லனலது?

னைல்

ழுத்தை

அடுத்து

இண்ைஶம்

ழுத்து

என்மஷ

ழுத்தை

அடுத்து

இண்ைஶம்

ழுத்து

என்மஷ

ஷழ்துலஶய் துத

587. (1,3,4)

ன

னைல்

லனலது?

வற்துலஶய் துத

588. " பிமலிப் தபனங்ைல் நீ ந்துலர் நீ ந்ைஶர் இதமலன் அடிவச ைஶர்" இைம்
தபற்ம அணி?

வைச உனல அணி
589. "அன்னம் அமனும் உதைத்ைஶின் இல்லஶழ்க்த பண்னம் பனும் அது"
இைம் தபற்ம அணி?
நஷல்நஷதம அணி

590. அமஷலன் ன அதறக்ப்படும் வஶள்?
னைன்

591. 1/2 ன் ைஷழ் ண்?
இ

592. 1/4 ன் ைஷழ் ண்?
ல

593. 3/4 ன் ைஷழ் ண்?
ல

594. 1000 ன் ைஷழ் ண்?
சூ

595. 9 ன் ைஷழ் ண்?
கூ

596. குறுந்தைஶதில் உள்ர பஶைல்ரின் ண்ணிக்த ன்ன?
400 + ைவுள் லஶழ்த்துப்பஶைல்
597. குறுந்தைஶதத தைஶகுத்ைலர் ஶர்?
னரிக்வஶ

598. குறுந்தைஶதத தைஶகுப்பித்ைலர் ஶர்?
தபனந்வைலனஶர்
599. குறுந்தைஶதில் ைவுள் லஶழ்த்துப்பஶைதய பஶடிலர் ஶர்?
தபனந்வைலனஶர்

600. (1,2) ன னைல் ழுத்து என்மஷ லனலது
இதணவஶதன

601. (1,2,3,4) ன னைல் ழுத்து என்மஷ லனலது
னற்றுவஶதன

602. லிஞர் ைஶன் டுத்துக்தஶண்ை பய தபஶனள்தர உனலப்படுத்ைஷ
கூறும்வபஶது என்மதன ட்டும் உனலப்படுத்ைஷ, அைவனஶடு
தைஶைர்னதை ற்தமஶன்மதன உனலப்படுத்ைஶல் லிலது ... அணி .
வைச உனல அணி

603. தசஶல் ல்தயனேம் தபஶனதரனேம் லரிதசஶ நஷறுத்ைஷ வநவ தபஶனள்
தஶள்லது ... அணி ?
நஷல்நஷதம அணி
604. தஶறஷஶக்ம் ைன :
A wolf in sheep's clothing

பசுத்வைஶல் வபஶர்த்ைஷ னயஷ
Union is strength
எற்றுதவ லயஷத

No smoke without fire
தநனப்பில்யஶல் னதஶது
Mights is right
லல்யஶன் லகுத்ைவை லஶய்க்ஶல்
Many things fall between the cup and the lip
தக்கு ட்டிது லஶய்க்கு ட்ைலில்தய
605. இதமனஶல் ரலிலுக்கு உதம ண்ைலர் ஶர்?
நக்ஸ ர்

606. பத்துப்பஶட்டு ற்றும் தநடுநல்லஶதைின் ஆசஷரிர் ஶர்?
நக்ஸ ர்

607. பிரித்து ழுது :
னமநஶனூறு
னமம் + நஶன்கு + தறு
ஆரவு
அனத + அரவு
னங்வஶல்
னத + வஶல்
தபனந்வைன்
தபனத + வைன்
608. "உண்பது நஶறஷ உடுப்பதல இண்வை " - இது ஶனதை லரிள் ? தல் ?
துத ணக்ஶனஶர் னஶர் நக்ஷனஶர், னமநஶனூறு
609. தபஶனள் ைன :
நீ ர்

ைல்
னங்வஶல்
னத நஷமனதை தஶம்ன
உர்ந்ைன்று

உர்ந்ைது
அரலின்று

அரலிதனனேதைது
நஷறற்மஷ

நஷறல் தசய்ை
நடுநஶள் ஶம்
நள்ரிவு
துஞ்சஶன்

துியஶன்
ஶ

லியங்கு
ல்யஶ

ல்லிமஷலில்யஶை
நஶறஷ
அரவுப்தபர்
ஈைல்
தஶடுத்ைல்
துய்ப்வபஶம்
தர்வலஶம்
ைப்னந

இறக்
610. இயக்ணகுமஷப்ன :
தலண்குதை

பண்னத்தைஶத

ல்யஶ எனலற்கும்

ஈறுதட்ை ைஷர்தம தபதச்சம்
நஶறஷ

ஆகுதபர்
ஈைல்

தைஶறஷற்தபர்
துய்ப்வபஶம்

ைன்தப் பன்த லிதனனற்று
நஷயத்ைஷனும்

உர்வு சஷமப்னம்த
லஶனினும்

உர்வு சஷமப்னம்த
நீ ரினும்

உர்வு சஷமப்னம்த
னங்வஶல்
பண்னத்தைஶத
தபனந்வைன்
பண்னத்தைஶத

