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நாநத 
உரிபோற்பாைர் 
  
அனயித 
ண்னத்பதாத 
 
ன்ம் 
ண்னத்பதாத 
 
பேன் யட்டி 
பனபபச்ேம் 
 
பேய்யித 
யிதத்பதாத 
 
னண்ண் 
ண்னத்பதாத 
 
பநன்ண் 
ண்னத்பதாத 
 
ஊப 
யிித்பதாைர் 
 

3. ிரித்து றேது : 
அனயித 
அனதந+யித 
 
ன்ம் 
ன்தந+ம் 
 
அங்ண் 
அம்+ண் 
 
னன்ன் 
னன்தந+ண் 
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பநன்ண் 
பநன்தந+ண் 

 
4. நிதிமான் ல்சயட்ைாரின் ஊர் து? 

நித 
 

5. நிதிமான் ல்சயட்ைார் ாடின ாைல்ின் ண்ணிக்த ? 
5 (ற்ித-4 , குறுந்பதாத-1) 
 

6. நிதிமான் ல்சயட்ைாரின் ாம் ? 
ேங்ாம் 
 

7. ல் னும் அதைபநாமி பற் தல் து ? 
ற்ித 
 

8. ற்ிதனின் அடியதபனதப ன் ? 
9 அடி ேிற்பல்த - 12 அடிப்சபபல்த 
 

9. ற்ிததன பதாகுித்தயர் னார் ? 
ன்ாடு தந்த நான் யறேதி 
 

10. ற்ிதனில் உள் ாைல்ின் ண்ணிக்த ? 
400 
 

11. ற்ிதனில் உள் ாைல்தப் ாடினயர்ின் ண்ணிக்த  
275 னயர்ள் 
 

12. அரிால் நாின அங்ண் ... த் பதாைங்கும் ாைின் ண்ணிக்த 
210யது ாைல் 
 

13. ண்ணார் னானதைன அதயனில் னயபாய் இனந்தார் ? 
சாப்பனஞ்சோமன் 
 

14. சாப்பனஞ்சோமன் னானதைன யனதக்ா யைக்ினந்தார் ? 
ிேிபாந்ததனார் 
 

15. சாப்பனஞ்சோமன் உனிர் துந்தசாது ாடின ாைல் ? 
பான்னும் துினம் த்பதாைங்கும் னானூற்றுப்ாைல் 
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16. னானூறு .. தல்றல் என்று  
ட்டுத்பதாத 
 

17. னம் ற்ின 400 ாைல்ள் பாண்ை தல்  
னானூறு 
 

18. னானூற்ின் 218ம் ாைதப் ாடினயர் னார் ? 
ண்ணார் 
 

19. ஆனக்தின் ண்ணிக்த ? 
64 
 

20. சநதைப்சச்சுக்கு உனிர்ாடி து ? 
னத்து 
 

21. சச்தே பதாைங்குயது ... ஆகும் 
டுத்தல் 
 

22. பானத யிரித்து சசும் னத ...  ஆகும் 
பதாடுத்தல் 
 

23. தநிமர் தினாள் தத னதல் ாாம், அநிழ்பத இிக்கும்  
பாங்ல் தினாள் உதமப்ின் உனர்தய உணர்த்தும் பனாள் 
ேதப்ிா னனற்ேிதன பனர்பற்றுப் னதுதந இன்ம் னடம் ன்ாள்    

- இவ்யரித றேதினயர் னார் ? 
னடினபேன் 
 

24. என பானத ங்ிந்தும் அப்பானள் ிர்க்குத் பதரினேநா  
ன்தத அினேம்பானட்டு யிாயப்டும் யிா.... ஆகும் 
அியிா 
 

25. தான் அினாத என பானத அிந்துக்பாள்யதற்ாப்  
ிரிைம் யியவுயது .. ஆகும் 
அினாயிா 
 

26. தக்கு னநா இனக்ின் என பானள் குித்து, னத்ததப்  
சாக்ிக் பாள்யதற்ா யியப்டும் யிா, …… யிா  
னயிா 
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27. தான் என பானத யாங்ிக்பாள்றம் பானட்டு யிவும்  
யிா... … ஆகும்  
பால்யிா 
 

28. என பானத பாடுப்தற்ா, அப்பானள் இனத்ததப்ற்ிப் 
ிரிைம் யிவுயது... ஆகும் 
பாதையிா 
 

29. என பதாமிதச்பேய்னேம்டி வும் யிா, ... ஆகும் 
யல்யிா 
 

30. யிாக்த யதக் ாண் : 
தினக்குத இனற்ினயர் னார் ?  ஆேிரினர் நாணயிைம் 
யிவுயது ... யிா 
அியிா 
 

31. ட்டுத்பதாத தல்றள் னம் ற்ின தய ?   
நாணயன் ஆேிரினரிைம் யிவுயது... யிா 
அினாயிா 
 

32. ங்ச ிைப்து ாம்சா? னிசா ? ... யிா  
னயிா 
 

33. னப்ன உள்தா?  யணிரிைம் யிவுயது ... யிா 
பால்யிா 
 

34. னனா ோப்ிட்ைானா ?.... யிா  
யல்யிா 
 

35. சுட்டிக் கூறும் யிதை...  
சுட்டுயிதை 
 

36. திர்நறுத்து கூறும் யிதை ... யிதை 
நதயிதை 
 

37. உைன்ட்டுக்கூறும் யிதை .. யிதை  
உைன்ாட்டுயிதை 
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38. யிக் கூறுயது... யிதை  
யல்யிதை 
 

39. யிாதயசன யிதைனாக் கூறுயது ... யிதை  
யிாபயதிர்யிாதல் யிதை 
 

40. உற்தத யிதைனா கூறுயது .... யிதை 
உற்துதபத்தல் யிதை 
 

41. தக்கு யபப்சாயதத யிதைனாக் கூறுதல்.. யிதை  
உறுயது கூல்யிதை 
 

42. இநா யிதைதன கூறுதல்... யிதை 
இயிதை 
 

43. உனர்ந்சதாங்ி, குமித்தாழ்ந்து, டுதநனம், நீநிதே ஞானிறு  
ஆின யற்ிக்கு .ா ? 
எனபானட்ன்பநாமி 
 

44. ாட்டுதைதநனாக்ப்ட்ை அபசுப்சனந்துில் தினயள்றயர்  
ைனம் தினக்குறம் இைம்பச்பேய்தயர் னார் ? 
அிஞர் அண்ணா 
 

45. தநிமாக்ம் தன  
First deserve, then desire 
தகுதிதன யர்த்துக்பாள் ின்ஆதேப்டு  

 
Little Strokes fell great oaks 
அடிசநல் அடி அடித்தால் அம்நினேம் னம் 

 
Tit for tat 
மிக்குப் மி 

 
Work is worship 
பேய்னேம் பதாமிச பதய்யம் 

 
Time is gold 
ாம் பான் சான்து; ைதந ண் சான்து. 
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46. வட்டுத்தனன் ார் ? 
குகன்  
 

47. ஆிம் தடகுகபின் தனன் ார் ? 
குகன்  
 

48. கங்தகாற்று வாித்துதநக்கும், ாாய்கலக்கும் உரிதபதடன் 
ார்? 
குகன்  
 

49. துடி ன்னும் ததநத உதடன் ார்? 
குகன்  
 

50. குகன் ாழ்ந் கத்ின் பதர் ன்ண ? 
சிருங்கிவதம்  
 

51. குகன் இாதணக் காணச்பசல்லும்  பதாது  பகாண்டு  பசன்நத? 
ீன் , வன்  
 

52. இாணது ில்னின் பதர் ன்ண ? 
வகாண்டம்  
 

53. சதீின் பற்நி த்தகது ? 
திதந ினவு  
 

54. குகணின் தடகு இாதண ற்நி பசல்லும் ிகழ்ிற்கு உதாக 
கூநப்தட்டது து ?  
அதனகதபபதட கங்தகாற்நில் இபம்  அன்ணம் ிதந்து 
பசல்தப்வதால்  
 

55. குகதண ன் சவகாணாய் ற்றுக்பகாண்டர் ார் ? 
இான்  
 

56. வழுந்தூர் ங்குள்பது ? இந் ஊரின் சிநப்பு ாது ? 
ாதக ாட்டம் ினாடுதுதநக்கு அருகில் உள்பது.  
இன் சிநப்பு கம்தர் திநந் ஊர்  
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57. கம்தரின் ந்த ார்? 
ஆித்ன்  
 

58. கம்தரின் கானம் ? 
கி.தி. தன்ணிண்டாம் தற்நாண்டு  
 

59. கம்தத ஆரித்ர் ார் ? 
சதடப்த ள்பல்  
 

60. கம்தர் ன்தண ஆரித் ள்பலுக்கு பசய் சிநப்பு ன்ண ? 
ஆிம் தாடலுக்கு எரு தாடல் ீம் தாடிச் சிநப்தித்துள்பார்  
 

61. கம்தரின் திந தல்கள் ாத ? 
சடவகாதந்ாி, பழுதது, சிதனழுதது , ிருக்தக க்கம், சசுி 
அந்ாி  
 

62. கம்தரின் சகான புனர்கள் ார் ? 
சங்பகாண்டார், எட்டக்கூத்ர், புகவந்ிப் புனர்  
 

63. கம்தரின் புகழ்கூறும் பாடர்கள் ன்ண? 
கம்தன் டீ்டுக் கட்டுத்நிபம் கிதாடும்,  
ிருத்பனும் எண்தாிற்கு உர் கம்தன். 
கல்ிிற் பதரிர் கம்தர்  
 

64. "ாநிந் புனரிவன கம்ததணப்வதால் இணிாது ங்கும் காவாம் " 
ணப்தாடிர் ார்? 
தாிார்  
 

65. இாணின் கதத கூறும் பனதல் து ? ாால் இற்நப்தட்டது ? 
ான்ீகி  
 

66. ால்ீகி இாத்த ிில் இற்நிர் ார் ? 
கம்தர்  
 

67. கம்தர் ன் இற்நி தலுக்கு இட்ட பதர் ன்ண ? 
இாாாம்  
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68. கம்தாாத்ின் காண்டங்கபின் ண்ிக்தக ன்ண? 
ஆறு  
 

69. கம்தாாத்ின் பதரும்திரிவு ... ன்றும் , அன் உட்திரிவுகள் ... 
ன்றும் அதக்கப்தடும். 
பதரும்திரிவு : காண்டம்  
உட்திரிவு : தடனம்  
 

70. ிினக்கித்ில் காப்தி பர்ச்சி ாருதட ததடப்திணால் 
உச்சிதனத அதடந்து ? 
கம்தர்  
 

71. ிழுக்கு கி ன்தது த ? 
கம்தாாம் ற்றும் ிருக்குநள்  
 

72. பதருங்காப்தித்ிற்குரி இனக்கங்கதப பதற்ந தல் து ? 
கம்தாாம்  
 

73. கம்தாாத்ின் இண்டாம் காண்டம்  ? 
அவாத்ிா காண்டம்  
 

74. அவாத்ிா காண்டத்ில் உள்ப தடனங்கபின் ண்ிக்தக ? 
தின்பன்று  
 

75. அவாத்ிா காண்டத்ின் ாம் தடனம் ? 
குகப்தடனம்  
 

76. கங்தகதடனம் ணப்தடுது து ? 
குகப்தடனம்  
 

77. பால்காப்தி பநி ின்நர் ார்? 
கம்தர்  
 

78. "உனகிணில் ாகரிகம் பற்றும் அிந்துிட்டாலும் ிருக்குநலம், கம்தன் 
காிபம் இருந்ால் வதாதும் ீண்டும் அதணப் புதுப்தித்துிடனாம் " - 
ாருதடக் கூற்று ? 
கால்டுபல்  
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 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    



    கனாின் ிதகள் ாட்சப் குழு 

 

தநிழ் 10ம் யகுப்ன 
ாநின் யிததள் னதல் குறே : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

79. ிகபன்று பகாட்டு பவச - இந் ாணினம்  ாழ்த பல்னாம் 
கபன்று பகாட்டு பவச - பதாய்ம்தச் சாி குப்திதண ல்னாம் - 
இது ாருதட ரிகள் ? 
தாிார்  
 

80. அம்வதத்கர் திநந் இடம் து ? 
அம்தாவட (ாட்டி ாினம் பகாங்கண் ாட்டம்) 
 

81. அம்வதத்கர் திநந் ாள்? 
14/04/1891 
 

82. அம்வதத்கர் பதற்வநார்  ார்? 
இாம்ஜி சக்தால் , தீாதாய்  
 

83. அம்வதத்கரின் இற்பதர் ன்ண ? 
தீாாவ் ாம்ஜி  
 

84. சாி ங்கதபப் தாவாம் - உர் பசன்ம் இத்வசத்ில் ய்ிணர் 
ஆின் விர் ஆினும் என்வந - அன்நி வறு குனத்ிணர் ஆினும் 
என்வந - இது ாருதட ரிகள்  
தாிார்  
 

85. தீாின்  ஆசிரிர் பதர் ன்ண? 
அம்வதத்கர்  
 

86. தீாவ் கல்ி தின்ந இடங்கள் ாத ? 
உர்ிதன : ல்தின்ஸ்டன் தள்பி  -  1908 
இபங்கதன தட்டம் : ல்தின்ஸ்டன் கல்லூரி  - 1912 
(தவாடா ன்ணர் பதாருலிபடன்) 
பதுகதன : அபரிக்கா பகானம்திா தல்கதனக்ககம் - 1915 
ஆய்வுப்தட்டம் : இனண்டன்  - 1916 (பதாருபாாம்) 
 

87. ணி உரிதக்காக பனில் டத்ப்தட்ட வதாாட்டங்கள் ாத ? 
1924ல் வகபாில் தக்கத்ில் டத்ி ஆன ததவுப் வதாாட்டம் 
ற்றும் 1928ல் ாட்டித்ில் காத்துக் குபத்ில் டத்ி ண்ரீ் 
டுக்கும் வதாாட்டம்  
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88. "இங்கினாந்து பசால்ற்பகல்னாம் இந்ிா தனதசக்கும் ன்தது 
று ; இந் ிதன ப்வதாவா ாநிிட்டது ; இந்ி க்கபின் 
ண்ங்கதப ீங்கள் ஈவடற்ந வண்டும் " 
ன்று கூநிர் ார் ? 
அம்வதத்கர்  
 

89. பழுதாண ிடுதனபம் அற்கு பன்ணர் ன்ணாட்சித் குிபம் 
இந்ிாிற்கு வண்டும் ன்று பன்பாிந்ர் ார் ? 
அம்வதத்கர்  
 

90. 1930ல் ட்டவதச ாாட்டில் கனந்துக்பகாண்ட அம்வதத்கர் ண 
கருத்த வ்ாறு பாடங்கிணார் ? 
அதிற்றுக் கஞ்சிக்கு அல்னற்தடும் ஊதகபில் உறுப்திணாக ான் 
வதசுகிவநன் . 
 

91. க்கபாட்சிதவ  ாங்கள்  ிரும்புகிவநாம் ; பறும் ஜாண 
ாற்நத்த ாங்கள் ிரும்தில்தன ; ங்கள் தககபில் அசில் 
அிகாம் ந்ாபனாி ங்கள் குதநகள் ீங்கா ணக் கூநிர் ார்  
அம்வதத்கர்  
 

92. சுந்ி இந்ிாின் பல் சட்ட அதச்சர் ார் ? 
அம்வதத்கர்  
 

93. இந்ி அசில் அதப்புச் சட்டம் குக்க அதக்கப்தட்ட குழுின் 
உள்ப உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்தக ன்ண ? 
ழுர்  
 

94. இந்ிா ன்தண பழுதாண குடிசு ாடாக அநிித்துக்பகாண்ட 
ாள் ? 
26/01/1950  
 

95. க்கள் கல்ிக்ககத்த வாற்றுித் ஆண்டு ? 
1946 
 

96. சித்ார்த்ா உர்கல்ி ிதனம் ங்குள்பது? அன் சிநப்புகள் ாத  
பம்தத . இன்தந அநிவு பர்ச்சிக்கு வண்டி அதணத்துப் 
தாடங்கலம் கற்திக்கப்தடும்  
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97. எவ்பாருரும் பழுணி ிதனத அதட கல்ி, பசல்ம், 
உதப்பு ஆகி பன்றும் வதப்தடுகிநது . பசல்பம் உதப்பும் 
இல்னா கல்ி கபர்ினம். உதப்பும் கல்ிபம் அற்ந பசல்ம் 
ிருகத்ணம்" ன்நர் ார் ? 
அம்வதத்கர்  
 

98. பதாருபாாத்ில் சிநந் தல் து? ழுிர் ார் ? 
இந்ிாின் வசிப் தங்குீம் , அம்வதத்கர்  
 

99. கற்தித்ல் அநிில் பதநக்கு உகந்ாக இருத்ல் வண்டும்; 
ிருப்புவருப்ப்ந பதநில் கற்தித்ல் ிகழ்ல் வண்டும் ; 
ாணனுக்குள் கல்கதபத் ணிப்தாகக் கல்ி இருத்ல் கூடாது; 
அது அணது ஊக்கத்தத் தூண்டுதுடன் ணித்ன்தத 
பபிக்பகார்ாக இருத்ல் வண்டும்" ணக்குநிப்திட்டர் ார்? 
அம்வதத்கர்  
 

100. ஏர் இனட்சி சபகம் சுந்ிம், சத்தும், சவகாத்தும்  
ஆகிற்தந அடிப்தடிாகக் பகாண்டது  ன்நர் ார்? 
அம்வதத்கர்  

 
101. சணாகத்ின் றுபதர்ான் சவகாத்தும் ; சுந்ிம் ன்தது  

சுவட்தசாக டாடும் உரித; உிதபம் ; உதடதபம் 
தாதுகாக்கும் உரித அது. ல்னாருக்கும் ல்னாம் கிதடக்கும் 
தகில் ல்னா ணிர்கதபபம் எவ ாிரிாக டத்துவ 
அத்துாகும்" ன்று சணாகத்ிற்கு  அரிபாரு ிபக்கம் 
அபித்ர் ார்? 
அம்வதத்கர்  

 
102. சத்துத்ின் றுபதர் .... 

ணிவம்  
 

103. அம்வதத்கர் உனகத் தனர்கலள் எருர்; தகுத்நிவுச் பசம்ல்,  
ஆாய்ச்சிின் சிகம், க்கபின் ாபதரும் ிகாட்டி, 
இப்பதருந்தபதப்வதால் வறு ாதபம் ாம் காபடிாது: 
ன்நி தாாட்டிர் ார் ? 
பதரிார்  
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104. தகுத்நிவு துதநில் அருக்கு இத அவ, ஆசிக்  
கண்டத்ிவனவ ிகப்பதரி ணிாள் தனகத்த அதத் 
பதருத இதவ சாரும் " தாாட்டிர் ார்? 
வரு  

 
105. அண்ல் அம்வதத்கர் ன்ணனற்நர்; ிகவும் ஆர்த்துடனும்  

வகத்துடனும் ன்ணத்ிணாகச் பசல்தட்டர் ; க்குக் 
பகாடுக்கப்தட்ட ததில் கரும்வ கண்ாக இருந்ர் ணப் 
தாாட்டிர் ார்? 
இாவசந்ி திசாத்  

 
106. அம்வதத்கர் தா த்ணா ிருது பதற்ந ஆண்டு ? 

1990  
 

107. இந்ி ாட்டின் பன்தாண ாழ்ில் அடிப்ததட சட்டம் ...  
ஆகும். உனக ாடுகபிதடவபள்ப பாடர்புகதப எழுங்கு 
தடுத்தும் சட்டம் ... ஆகும்  
அசில் அதப்புச்சட்டம் , அதணத்து ாட்டுச்சட்டம்  

 
108. சச்சார்புச் சட்டங்கள் -- .கா ? 

இந்துச்சட்டம், இசுனாிர் சட்டம், கிநிஸ்ர்கலக்காண சட்டம் , 
பதௌத்ர்கலக்கும் சர்கலக்கும் ணித்ணிாண சட்டங்கள் 
இல்தன ணினும் அர்கலக்கு இந்துசச்சட்டங்கவப  
பதாருந்தும். 

 
109. வபாண்த கடன் ிாச் சட்டம், கூட்டுவுச் சங்கங்கள்  

சட்டம், உள்பாட்சித்துதந சட்டம் பனித இற்நிற்கு .கா ? 
ாினச்சட்டங்கள்  

 
110. கல் அநிபம் உரிதச்சட்டம் - திரிவு ? 

2005  திரிவு 6  
 

111. கல் அநிபம் உரிதச்சட்டத்ிற்காண பாதக ? 
ரூ. 10/-  

 
112. எத்து அநிான் உிர்ாழ்ான் - இந் ரிகள் இடம்பதற்ந தல்  

து ? 
ிருக்குநள்  
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113. பபிப்ததடாய் ன்பதாருதப  உர்த்துது ... ஆகும்  
பபிப்ததட  
 

114. எரு பாடர் பன்னும் தின்னும் ருகின்ந பசாற்கள் உர்த்தும்  
குநிப்தால் எரு பதாருதப ருது ... ஆகும்  
குநிப்பு  

 
115. குநிப்புச்பசாற்கபின் தககள் ாத ? 

என்வநாிப் பதாதுச்பசால் , ிகாச்பசால், குிக்குச்பசால் , 
ஆகுபதர், அன்பாித்பாதக , ிதணக்குநிப்புச்பசால் , 
பற்குநிப்புச்பசால், பாதககுநிப்புச்பசால்  

 
116. எரு பசால்னில் அல்னது பாடரில் பன்னும் தின்னும் ரும்  

பசாற்கபின் பாடர்தாலும் குநிப்தாலும் எரு தாதன ீக்கி 
ற்பநாரு தாதன சுட்டுது .. ஆகும்  
என்வநாிப் பதாதுச்பசால் 

 
117. டீ்டின் பன் ர் வகானிட்டணர்  - ற்நிற்கு .கா ? 

என்வநாிப் பதாதுச்பசால் (உர்ித) 
 

118. ாட்தடக் காக்க ர் வதார்க்கபம் பசன்நணர் ற்நிற்கு .கா ? 
என்வநாிப் பதாதுச்பசால் (உர்ித) 

 
119. இம்ாடு னில் உழுகிநது ற்நிற்கு .கா ? 

என்வநாிப் பதாதுச்பசால்  
 

120. இம்ாடு தால் கதக்கிநது - ற்நிற்கு .கா ?  
என்வநாிப் பதாதுச்பசால் 

 
121. கிர்வல் வற்நிதன ின்நான் -ற்நிற்கு .கா ? 

இணங்குநித்ல் 
 

122. எரு பசால் ன்பதாருதபபம் குநித்து ணக்கு இணாண  
பதாருதபபம் குநித்து ருது ... ஆகும்  
இணங்குநித்ல் 
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123. ழுத்ினக்கம் பசால்னினக்கம் ஆகி இண்டிலும்  
கூநப்தடா பதாதுாண பசய்ிகள் ருால்... ஆகும்  
பதாது  

 
124. பாிாக்கம் ருக 

Money makes many things 
தம்  தத்தும் பசய்பம்  

 
No man can serve two masters 
இண்டு ஜான்கபின் தபாிக்கு ந் ணினும் வசத 
பசய் படிாது  
ஆற்நிவன எரு கால்  வசற்நிவன எரு கால்  தக்காவ  

 
Old is gold 
ததவ பதருத  

 
Pervention is better than cure 
ருபன் காத்வன சிநந்து. 
பள்பம் ரும்பன் அதிட வண்டும்  
குப்தடுத்துதனிட காத்வன சிநந்து  

 
Slow and steady wins the race 
ிவகம் பற்நிதத்ரும் 
பற்சி ிருிதணாக்கும்  

 
International law 
அதணத்து ாட்டுச்சட்டம்  

 
Constitutional law 
அசில் அதப்புச்சட்டம்  

 
Supreme court 
உச்சீி ன்நம்  

 
High court 
உர்ீி ன்நம்  
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Writs 
சட்ட ஆங்கள்  

 
Substantive laws 
உரிதச்சட்டங்கள்  

 
Procedural law 
பசற்தாட்டு பதநச்சட்டங்கள்  

 
Indian penal code 
இந்ி ண்டதணச்சட்டத் பாகுப்பு  

  
Criminal procedural code 
குற்நில்  பசற்தாட்டு பதநத்பாகுப்பு  

 
Civil precodural code 
உரிதில் பசற்தாட்டு பதநத்பாகுப்பு  

 
Indian evidence act 
இந்ிச்சான்றுச் சட்டம் 

 
Transfer of property act 
பசாத்துாற்றுச் சட்டம்  

 
Indian succesion act 
இந்ி ாரிசுரிதச்சட்டம்  

 
Court fee stamp 
ீின்நக் கட்ட ில்தன  

 
125. பதாருள் ருக  

ஆகாதன  
அந்வத்ில்  

 
அம்தி  
தடகு  
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ிணர்  
வடர்  

 
ாாய்  
தடகு  

 
ார்  
பணிர்  

 
கார்குனாம் 
வகக்கூட்டம்  

 
குரிசில் 
தனன்  

 
இந்து  
ினவு  

 
தல் 
பற்நி  

 
கடிது  
ிதாக  

 
பரிித  
டங்கிிழும் அதன 

 
அனன்  
குற்நற்நன்  

 
துிர் 
யம் 

  
சேன 
பதாதவு 

  
பதாதை 
நாத 
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ம் 
அணி 

 
அரி 
பற்திர் 

 
பேறு 
யனல் 

 
னாணர் 
னதுயனயாய் 

 
யட்டி 
தசனாதப் பட்டி 

 
126. இனக்ககுநிப்பு ருக  

வதார்க்குகன்  
இண்டாம் வற்றுத உருபும் தனும் உடன் பாக்க பாதக  

 
கல்ிள்வாள்  
உதத்பாதக  

 
இருந் ள்பல்  
பதபச்சம்  

 
ந்து ய்ிணான்  
ிதணபச்சம்  

 
இதநா  
ிபி  

 
ருக 
ிங்வகாள் ிதணபற்று  

 
ார்  
உரிபசாற்வநாடர்  

 
 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    



    கனாின் ிதகள் ாட்சப் குழு 

 

தநிழ் 10ம் யகுப்ன 
ாநின் யிததள் னதல் குறே : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

ீஇ  
பசால்னிதச அபபததட  

 
அதந் கால்  
பதபச்சம்  

 
கார்குனாம்  
ஆநாம் வற்றுதத்பாதக  

 
உர்த்துான்  
ிதணானதணபம் பதர்  

 
தார்த் கண்த  
பதபச்சம்  

 
இணி ண்த  
குநிப்பு பதபச்சம்  

 
னர்ந் கண்ன்  
பதபச்சம்  

 
படுாாய் 
தண்புத்பாதக   

 
ாத ணம் 
உதத்பாதக 

 
ணிகடிது  
உரிச்வசாற்வநாடர் 

 
படுீர்  
தண்புத்பாதக  

 
ன்னுல்  
தண்புத்பாதக 

  
பான்னும் துினம் 
ண்டம்தந 
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னத்தும் யனம் நணினேம் 
ண்டம்தந 

 
நாநத 
உரிபோற்பாைர் 

 
அனயித 
ண்னத்பதாத 

 
ன்ம் 
ண்னத்பதாத 

 
பேன் யட்டி 
பனபபச்ேம் 

 
பேய்யித 
யிதத்பதாத 

 
னண்ண் 
ண்னத்பதாத 

 
பநன்ண் 
ண்னத்பதாத 

 
ஊப 
யிித்பதாைர் 

 
127. ிரித்து றேது : 

அனயித 
அனதந+யித 

 
ன்ம் 
ன்தந+ம் 

 
அங்ண் 
அம்+ண் 
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னன்ன் 
னன்தந+ண் 

 
பநன்ண் 
பநன்தந+ண் 
 

128. நிதிமான் ல்சயட்ைாரின் ஊர் து? 
நித 

 
129. நிதிமான் ல்சயட்ைார் ாடின ாைல்ின் ண்ணிக்த ? 

5 (ற்ித-4 , குறுந்பதாத-1) 
 

130. நிதிமான் ல்சயட்ைாரின் ாம் ? 
ேங்ாம் 

 
131. ல் னும் அதைபநாமி பற் தல் து ? 

ற்ித 
 

132. ற்ிதனின் அடியதபனதப ன் ? 
9 அடி ேிற்பல்த - 12 அடிப்சபபல்த 

 
133. ற்ிததன பதாகுித்தயர் னார் ? 

ன்ாடு தந்த நான் யறேதி 
 

134. ற்ிதனில் உள் ாைல்ின் ண்ணிக்த ? 
400 

 
135. ற்ிதனில் உள் ாைல்தப் ாடினயர்ின் ண்ணிக்த  

275 னயர்ள் 
 

136. அரிால் நாின அங்ண் ... த் பதாைங்கும் ாைின் ண் 
ணிக்த 
210யது ாைல் 

 
137. ண்ணார் னானதைன அதயனில் னயபாய் இனந்தார் ? 

சாப்பனஞ்சோமன் 
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138. சாப்பனஞ்சோமன் னானதைன யனதக்ா யைக்ினந்தார் ? 
ிேிபாந்ததனார் 

 
139. சாப்பனஞ்சோமன் உனிர் துந்தசாது ாடின ாைல் ? 

பான்னும் துினம் த்பதாைங்கும் னானூற்றுப்ாைல் 
 

140. னானூறு .. தல்றல் என்று  
ட்டுத்பதாத 

 
141. னம் ற்ின 400 ாைல்ள் பாண்ை தல்  

னானூறு 
 

142. னானூற்ின் 218ம் ாைதப் ாடினயர் னார் ? 
ண்ணார் 

 
143. ஆனக்தின் ண்ணிக்த ? 

64 
 

144. சநதைப்சச்சுக்கு உனிர்ாடி து ? 
னத்து 

 
145. சச்தே பதாைங்குயது ... ஆகும் 

டுத்தல் 
 

146. பானத யிரித்து சசும் னத ...  ஆகும் 
பதாடுத்தல் 

 
147. தநிமர் தினாள் தத னதல் ாாம், அநிழ்பத இிக்கும்  

பாங்ல் தினாள் உதமப்ின் உனர்தய உணர்த்தும் பனாள் 
ேதப்ிா னனற்ேிதன பனர்பற்றுப் னதுதந இன்ம் னடம் 
ன்ாள்    

- இவ்யரித றேதினயர் னார் ? 
னடினபேன் 

 
148. என பானத ங்ிந்தும் அப்பானள் ிர்க்குத் பதரினேநா  

ன்தத அினேம்பானட்டு யிாயப்டும் யிா.... ஆகும் 
அியிா 
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149. தான் அினாத என பானத அிந்துக்பாள்யதற்ாப் ிரிைம்    
யியவுயது .. ஆகும் 
அினாயிா 

 
150. தக்கு னநா இனக்ின் என பானள் குித்து, னத்ததப்  

      சாக்ிக் பாள்யதற்ா யியப்டும் யிா, …… யிா  
னயிா 

 
151. தான் என பானத யாங்ிக்பாள்றம் பானட்டு யிவும்  

யிா... … ஆகும்  
பால்யிா 

 
152. என பானத பாடுப்தற்ா, அப்பானள் இனத்ததப்ற்ிப்   

ிரிைம் யிவுயது... ஆகும் 
பாதையிா 

 
153. என பதாமிதச்பேய்னேம்டி வும் யிா, ... ஆகும் 

யல்யிா 
 

154. யிாக்த யதக் ாண் : 
தினக்குத இனற்ினயர் னார் ?  ஆேிரினர் நாணயிைம்  
யிவுயது ... யிா 
அியிா 

 
ட்டுத்பதாத தல்றள் னம் ற்ின தய ?   
நாணயன் ஆேிரினரிைம் யிவுயது... யிா 
அினாயிா 

 
ங்ச ிைப்து ாம்சா? னிசா ? ... யிா  
னயிா 

 
னப்ன உள்தா?  யணிரிைம் யிவுயது ... யிா 
பால்யிா 

 
னனா ோப்ிட்ைானா ?.... யிா  
யல்யிா 
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155. சுட்டிக் கூறும் யிதை...  
சுட்டுயிதை 

 
156. திர்நறுத்து கூறும் யிதை ... யிதை 

நதயிதை 
 

157. உைன்ட்டுக்கூறும் யிதை .. யிதை  
உைன்ாட்டுயிதை 

 
158. யிக் கூறுயது... யிதை  

யல்யிதை 
 

159. யிாதயசன யிதைனாக் கூறுயது ... யிதை  
யிாபயதிர்யிாதல் யிதை 

 
160. உற்தத யிதைனா கூறுயது .... யிதை 

உற்துதபத்தல் யிதை 
 

161. தக்கு யபப்சாயதத யிதைனாக் கூறுதல்.. யிதை  
உறுயது கூல்யிதை 

 
162. இநா யிதைதன கூறுதல்... யிதை 

இயிதை 
 

163. உனர்ந்சதாங்ி, குமித்தாழ்ந்து, டுதநனம், நீநிதே ஞானிறு  
ஆின யற்ிக்கு .ா ? 
எனபானட்ன்பநாமி 

 
164. ாட்டுதைதநனாக்ப்ட்ை அபசுப்சனந்துில் தினயள்றயர்  

ைனம் தினக்குறம் இைம்பச்பேய்தயர் னார் ? 
அிஞர் அண்ணா 

 
165. தநிமாக்ம் தன  

First deserve, then desire 
தகுதிதன யர்த்துக்பாள் ின்ஆதேப்டு  
 
Little Strokes fell great oaks 
அடிசநல் அடி அடித்தால் அம்நினேம் னம் 
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Tit for tat 
மிக்குப் மி 
 
Work is worship 
பேய்னேம் பதாமிச பதய்யம் 
 
Time is gold 
ாம் பான் சான்து; ைதந ண் சான்து. 

 
166. ோத.இந்திதபனின் பற்சார் பனர் ன் ? 

இபாதநனா அன்பட்சுநி 
 

167. ோத.இந்திதபனன் ிந்த இைம் து ? 
ோதனிார் ள்ியாேல் (தினபல்சயி நாயட்ைம்) 

 
168. ோத.இந்திதபனன் தநிழ் யிரிவுதபனார் நற்றும்  தநிழ் துதப  

ததயபாப் ணினாற்ின  ல்தக்மம் து ? 
தில்ி ல்தக்மம் 

 
169. தநிம அபசு ோத.இந்திதபனனுக்கு  வ்யாறு ேிப்ன   

பேய்தது ? 
ாசயந்தர் யினது (1991) 

 
170. ோத.இந்திதபனின் ாம் ? 

06/09/1930 - 04/10/1998 
 

171. ிற் சபநில்த னும் யிதத ந்த  யிதத  பதாகுப்ில்  
உள்து ? 
னத்தது நானுைம் 

 
172. தநிம அபேின் ேிந்த தறக்ா ரிசு  பற் ோத   

இந்திதபனின் தைப்னள் தய ? 
னபட்ேி னமக்ம், உதப யசீ்சு 

 
173. "யிதசன ஆையர்க்கு உனிர்" னும் யரிள்   இைம்பற்  

தல் து ? 
குறுந்பதாத 
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174. "னந்ீர் யமக்ம் நடூஉ சயாடில்த" னும்  யரிள்   
இைம்பற் தல் து ? 
பதால்ாப்ினம் 
 

175. "பயறுங்த ன்து னெைத்தத யிபல்ள்  த்தும்  னெதம்"  
னும் யரித றேதினயர் னார்? 
யிஞர் தாபா ாபதி 

 
176. உ இக்ினத்துதனில் ைந்த நாபனம்  னபட்ேி ன் ? 

ாிதம் ண்டுிடிக்ப்டுதல். 
 

177. ஏதத நிகுதினாப்  னன்டுத்தினயபள் னார் ? 
தநிமர்ள் 

 
178. ஏதத னச்ேிிைநினந்து ாதுாக்  னன்டுத்தின   

பானட்ள் னாதய ? 
துேி , சயப்ித, நஞ்ேள். 

 
179. "என நிதன் ஆண்டுக்கு 2000  க்ங்ாயது  டித்தால்தான்  

அன்ாை உ  ைப்னத அிந்த  நிதாக் (Informative  man) 
னதப்டுயான்" -  இததக்கூினது னார்? 
னேபஸ்சா (UNESCO) 

 
180. னதன்னதா தல் ிதனங்த  அதநத்தயர்ள்  னார்? 

ிரீஸ் ப அபசுக்ள் 
 

181. இந்தினாயில் உள் தங்ில் நி  னதன்தநனாது   
து? 
ல்த்தா சதேின தம் 

 
182. "தம்" னும் போல்றக்கு இதணனா  ஆங்ி போல்  

ன்? 
தப்பரி 

 
183. தத்தின் சயறு பனர்ள் ன் ? 

னத்த ோத, ைம், சுயடினம், சுயடிோத,  யாேோத, 
டிப்ம், தல்ிதனம், ண்ைாபம். 
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184. "தப்பரி" ன்னும் போல் ந்த  பநாமினிினந்து  ிந்தது?  
சயர்ச்போல் ன் ?  பானள் ன் ? 
ிப்பா, இத்தனீ், னத்தம். 

 
185. னத்தப் னங்பாத்து திட்ைம்  அினப்டுத்தின துத  து ? 

ள்ிக்ல்யித் துத 
 

186. ாைதல்ள் யிததத்த அிதய யர்த்து   பேறேதநப்டுத்துயது  
... ஆகும் 
தம் 

 
187. ிநண் தில் றேதப்ட்ை  தல்ின் பதாகுப்ன  

ண்பைடுக்ப்ட்ை  இைம் து ? 
ாிசாினா 

 
188. இந்தின தத் தந்தத னார்? 

ே.ீபா. அபங்ாதன் 
 

189. தப் னன்ாட்டிற்ா யிதித உனயாக்ித்  தந்தயர் னார்? 
ே.ீபா. அபங்ாதன்  

 
190. தநிழ்த்திறள் நிப்மதநனா  தங்ின்  ண்ணிக்த  

ன்? 
10 

 
191. ேபசுயதி நால் தம் ங்குள்து ? 

தஞ்ோவூர் 
 

192. ைாக்ைர் உ.சய.ோ தம் ங்குள்து ? 
பேன்த 

 
193. நதநத அடிார் தம் ங்குள்து? 

பேன்த 
 

194. உத் தநிழ் ஆபாய்ச்ேி ிறுய தம்  ங்குள்து? 
பேன்த 
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195. இனல்ா ிறேம் ிழ்ச்ேினின் நீது யிஞர்  தம்  குிப்ித  
ற்ிக் கூறுயது .... அணி. 
தற்குிப்சற் அணி 

 
196. னழ்யது சாப் மிப்தும், மிப்து சாப்  னழ்யது   

...அணி 
யஞ்ேப்னழ்ச்ேி அணி 

 
197. என போல் இனபானள் ை அதநனப்  ாடுயது ... அணி 

இபட்டு பநாமிதல் அணி 
 

198. இபட்டுபநாமிதல் அணினின் யதள் ? பேம்பநாமி ேிசதை ,  
ிரிபநாமி ேிசதை 

 
199. என பேய்னேில் என போல் ிரிவுைாநல்  ின்று  என்றுக்கு  

சநற்ட்ை பானதத் தனயது ...  ஆகும். 
பேம்பநாமி ேிசதை 

 
200. என போல் தித்து ின்று என பானதனேம், அதுசய  ிரிந்து  

ின்று சயபான பானதனேம் தனநாறு  அதநத்துப் ாடுயது ...  
அணி 
ிரிபநாமி ேிசதை 

 
201. பேய்னேில் னன்ர் யந்த போல்சா,  பானசா  போல்றம்  

பானசா நீண்டும் நீண்டும்  யனயது... ஆகும். 
ின்யனிதனணி 

 
202. ின்யனிதனணினின் யதள் னாதய ? 

போல்ின்யனிதனணி, பானள் ின்யனிதனணி, 
 போற்பானள் ின்யனிதனணி. 

 
203. பேய்னேில் னன்ர் யந்த போல் , நீண்டும் நீண்டும்  யந்து  

பயவ்சயறு பானதத் தனயது ... அணி. 
போல்ின்யன ிதனணி 

 
204. பேய்னேில் எசப பானள் தனம்  போற்ள் யனயது  ... அணி 

பானள் ின்யனிதனணி 
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205. துப்ன ன்னும் போல்ின் பானள்ள் ன்  ? 
உண்யர், உணவு, உண்டம் பானள் 

 
206. நர்தல் ன்னும் பானள் தனம் போற்ள்  னாதய ? 

அயிழ்தல், அர்தல், பிழ்தல். யிள்ல், யிரிதல். 
 

207. தனீ ன்னும் போல்ின் பானள் ன் ? 
ததீந 

 
208. உயதநதன கூி ின் பானள் யிங்  தயப்து ...  அணி. 

ிரிதுபநாமிதல் அணி 
 

209. ாைல்ில் னின்று யந்த அணிதனக் கூறு : 
 

ததனல் துனர்க்குத் தரினாது தம்ேிாம் 
தனால் யனிதத்துக் ாரினள்யாய் - பயய்சனாத 
யாவுரித் சதசபி யாபயன் தமப்சால் 
கூயிசய சாமிக் கும். 

அணி : தற்குிப்சற் அணி 
 

சதயர் அதனர் னயர் அயனந்தாம் 
சநய பேய்பதாறே ான் 

அணி : யஞ்ேப்னழ்ச்ேி அணி 
 

ல்ால் அடித்ததற்சா ால் உததத்ததற்சா 
யில்ால் அடித்தததற்சா பயட்ிரீ் - போல்யபீால் 
நஞ்சுதத சூறேம் நதிாதக் ாயாசப 
ஞ்சுததத் தின்பதன் னன். 

அணி : யஞ்ேப்னழ்ச்ேி அணி 
 

ஆடிக் குைத்ததைனேம் ஆடும்சா சதனிதபனேம் 
னெடித் திக்ின் னங்ாட்டும் - ஏடிநண்தை 
ற்ின் பபபனும் ாரில்ிண் ணாக்குனண்ைாம் 
உற்ிடுாம் பள்பசய ஏது. 

அணி : பேம்பநாமிச்ேிசதை 
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பேய்னேள் ிதைநிக்கும் சேர்த னிட்டுனட்டும் 
னந சநற்ா ைர்க்குசந - துய்னித 
சதடும் னழ்சேர் தினநதபா னன்யதபனில் 
ஆடும் தவுி பாம். 

அணி : ிரிபநாமிச்ேிசதை 
 

துப்ார்க்குத் துப்ான துப்ாக்ித் துப்ார்க்குத்  
துப்ான தூஉம் நதம 

அணி : போல்ின்யனிதனணி  
 

அயிழ்ந்த சதான்ி அந்த ானா, 
பிழ்ந்த சர்னத னல்த - நிழ்ந்திதழ்  
யிண்ை பான்த யிரிந்த னயித 
பாண்ை ாந்தள் குத. 

அணி : பானள் ின்யனிதனணி 
 

தனீதய தனீ னத்தால் தனீதய 
தனீினும் அஞ்ேப்டும். 

அணி : போற்பானள் ின்யனிதனணி 
 

ீிபய் ோாடும் அச்ேிறும் அப்ண்ைம் 
ோ நிகுத்துப் பனின். 

அணி : ிிதுபநாமிதல் அணி 
 

210. பானள் தன : 
பேத்தத 
குப்தகூம் 

 
பேய் 
யனல் 
 
துய்ன 
தங் 

 
211. ிரித்து றேது : 

ஏரிபவு 
ஏர் + இபவு 
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தற்குிப்சற் அணி 
தன் + குிப்ன + ற்ம் + அணி 

 
212. யிரியாக்ம் நற்றும் பநாமிபனர்ப்ன தன 

B.A 
Bachelor of Arts 
இங்த 

 
M.A 
Master of Arts 
னதுத 

 
B.Sc 
Bachelor of Science 
இம் அியினல் 

 
M.Sc 
Master of Science 
னது அியினல்  

 
B.Com 
Bachelor of Commerce 
இம் யணியினல் 

 
M.Com 
Master of Commerce 
னது யணியினல் 

 
B.Lit 
Bachelor of Literature 
இங்த இக்ினம் 

 
B.Ed 
Bachelor of Education 
இம் ல்யினினல் 
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M.Ed 
Master of Education 
னது ல்யினினல் 
 
Ph.D 
Doctor of Philosophy 
னதயர் 

 
I.A.S. 
Indian Administrative Service 
இந்தின ஆட்ேிப்ணி 

 
I.P.S 
Indian Police Service 
இந்தினக் ாயல்ணி 

 
I.R.S 
Indian Revenue Service 
இந்தின யனயாய்ப் ணி 

  
B.E 
Bachelor of Engineering 
இம் பாினினல் 

 
M.E 
Master of Engineering 
னது பாினினல் 

 
B.tech 
Bachelor of Technology 
இம் பதாமில்தட்யினல் 

 
M.tech 
Master of Technology 
னது பதாமில்தட்யினல் 
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M.Phil 
Master of Philosophy 
ஆய்யினல் ிதஞர் 
 
C.A 
Chartered Accountant 
ணக்ானர் 
 
Small rudders guide great ships. 
ேிறு துனம்னம் ல் குத்த உதவும் 

 
You must walk before run. 
ேிந்தித்து பேனல்டு 

 
Distance lends enchantment to the view 
இக்தபக்கு அக்தப ச்தே 

 
Measure is a treasure. 
அவுக்கு நீிால் அனதனம் ஞ்சு 

  
Make hay while the sun shines. 
ாற்றுள் சாசத தூற்ிக்பாள். 

 
213. ித்பதாததன பதாகுத்தயர் னார் ? 

ல்ந்துயார் 
 

214. பய்தல் ினில் ல்ந்துயாபால் இனற்ப்ட்ை ாைல்ின்  
ண்ணிக்த ? 
33 

 
215. ேங் இக்ினங்ள் (திபண்சநல்ணக்கு) னாதய ? 

ட்டுத்பதாத , த்துப்ாட்டு 
 

216. ித்பதாதனில் உள் ாக்ின் யத ன் ? 
ிப்ா 
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217. இதேசனாடு ாடுயதற்சற்வும் ாைப்ாங்ிறம்  அதநந்த  
ட்டுத்பதாத தல் து ? 
ித்பதாத 

 
218. ித்பதாதனில் உள் ாைல்ின் ண்ணிக்த ன் ? 

150 ாைல்ள் (ைவுள் யாழ்த்து உட்ை) 
 

219. ித்பதாதனின் ிரிவுள் னாதய ? 
குிஞ்ேி, னல்த, நனதம், பய்தல், ாத 

 
220. ிப்ாயின் ஏதே ன் ? 

துள்ல் 
 

221. "ஆற்றுதல் ன்துஎன்று.. " னும் ாைல் த்திதணனில்  
அதநந்துள்து ? 
பய்தல் திதண 

 
222. "ஆற்றுதல் ன்துஎன்று.. " னும் ாைத  இனற்ினயர் னார்? 

ல்ந்துயார் 
 

223. தநிழ்ோன்சார் ித்பதாததன வ்யாறு  ேிப்ித்துள்ர் ? 
ற்ிந்தார் த்தும் ி 

 
224. ந்திம்த்தின் திதண ன் ? 

ாைாண் திதண 
 

225. ந்திம்த்தின் ஆேிரினர் னார்? 
அினப்ையில்த 

 
226. ந்தி யர்நின் பனதநதன சாற்றும் தல் து ? 

ந்தி ம்ம் 
 

227. ந்தி ம்த்தின் ாட்டுதைத்ததயன் னார்? 
ல்ய நன்ன் 3ம் ந்தி யர்நன் 

 
228. ந்தி ம்த்தின் ாம் ? 

ி.ி. 9ம் தற்ாண்டு  
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229. ம் தல்றல் னதல் ம் தல் து ? 
ந்தி ம்ம் 

 
230. "ம்" ன்னும் போல்ின் பானள்  ன் ? 

12 
 

231. "ம்" ன்னும் போல்ின் பானள் ன் ? 
6 (ம் இல் ாதி) 

 
232. ம்த்தில் உள் உறுப்னின் ண்ணிக்த ? 

18 
 

233. ம் உறுப்னள் ? 
னனயகுப்ன, அம்நாத, ார், ஊேல், இபங்ல், நம், ததம, தயம்,  
ேித்து, ாண், தக்ித, பதாது, யண்டு, கும், ாம், நாதங்ி,  
ி, ேம்ிபதம். 

 
234. குசேப ஆழ்யார் ிந்த இைம் து ? 

தினயஞ்ேிக்ம் (சபா) 
 

235. குசேப ஆழ்யார் னாரிைம் க்தி நிகுந்து ாணப்ட்ைார் ? 
இபாநிபான் 

 
236. ஆழ்யார்ின் ண்ணிக்த ? 

12 
 

237. ாானிப திவ்ன ிபந்தத்தில் குசேப ஆழ்யார்  அனின தல்  
து ? 
பனநாள் தினபநாமி 

 
238. பனநாள் தினபநாமினில் உள் ாசுபங்ின்  ண்ணிக்த ? 

150 ாசுபங்ள்  
 

239. குசேப ஆழ்யார் யைபநாமினில் இனற்ின தல் து ? 
னகுந்த நாத 
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240. குசேப ஆழ்யார் வபங்த்தில் ட்டின நதில் சுயரின்  
ண்ணிக்த ன்? 
3ம் நதில் சுயர் (குசேபன் யதீி) 

 
241. குசேப ஆழ்யாரின் ாம் ன் ? 

ி.ி. 9ம் தற்ாண்டு 
 

242. தயணயத்தின் னறேனதற் ைவுள் னார் ? 
தினநால் 

 
243. ன்ின ஆழ்யார்ள் ாடினனின தல் து ? 

ாானிப திவ்ன ிபந்தம் 
 

244. "நீன்சாக்கும் ீள்யனல்... " னும் ாைல் இைம்பற்  தல் து ? 
பனநாள் தினபநாமி (னதானிபம்) 

 
245. "உபல்ாம் உணர்ந்து.. " த்பதாைகும் ாைல்  இைம்பற்  

தல் து ? 
பரின னபாணம் 

 
246. தநிமின் நறுநர்ச்ேிக்ாம் ப்டுயது து ? 

19ம் தற்ாண்டு 
 

247. இபாநிங் யள்ாரின் பற்சார் னார்? 
இபாதநனா, ேின்ம்தந 

 
248. இதனனள் பற் குமந்தத னார்? அவ்யாறு  யனணித்தயர் னார் ? 

இபாநிங் யள்ார், ேிதம்பம் சாயில் அந்தணர் 
 

249. "அத்சத றுத்து னத்து பயறத்து இனந்த உர்  அதயதபனேம்  
ேத்சத தினத்த" இதயன் தம்தந  யனயிக் உற்தா கூினயர்  
னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 

 
250. இபாநிங் யள்ாரின் ஆேிரினர் னார்? 

ோதி 
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251. இபாநிங் யள்ாதப "இசதா ஏர் உத்தந நிதர்  சாிார்"  
க்கூினயர் னார்? ந்த இைத்தத  ோர்ந்தயர் ? 
திம்ப ோநினார், தினபயாற்ினைர் ேன்தி யதீி. 

 
252. பதய்யநணி நாத ன்னும் தத இனற்ினயர் னார்? 

இபாநிங் யள்ார் 
 

253. பதய்யநணி நாத தல் னார் நீதுப் ாைப்ட்ைது ? 
ந்தசாட்ைம் னனப்பனநான் 

 
254. யடிவுதை நாணிக்நாதனின் ஆேிரினர்? 

இபாநிங் யள்ார் 
 

255. றேத்தினேம் பனநான் நாத ன்னும் தல் னார் நீது   
ாைட்ைது ? ஆேிரினர் ? 
தினபயாற்ினைர் ேியபனநான், இபாநிங் யள்ார் 

 
256. "தனேதபத்த ற்த ிதபனக் பாண்ைாடும்  ண்னெடி  

யமக்பநல்ாம் நண்னெடிப் சா"  ப்ாடினயர் னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 

 
257. "எத்தானம் உனர்ந்தானம் தாழ்ந்தானம் யனம் இர்  எனதநனேர்  

ஆிஉ ினல்ைத்தில் சயண்டும்"  ப்ாடினயர் னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 

 
258. "ேங்ைம் யிதயிக்கும் ோதிதனனேம் நதத்ததனேம்  தயிர்த்சதன்"  

ன்யர் னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 

 
259. ோதிதனனேம் நதத்திதனேம் ேிறுிள்த யிதனாட்டு    

இழ்ந்தயர் னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 

 
260. "பண்ணினுள் ஆடம், ஆணினுள் பண்டம்  அண்ட யகுத்த  

அனட்பனஞ் சோதி"  இவ்யரித  உதபத்தயர் னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 
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261. ேிப்ிணி நனத்துயர் னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 

 
262. ேத்தின தனந ோததன ிறுயினயர் னார்? 

இபாநிங் யள்ார் 
 

263. "உனிரிபக்சந சரின் யடீ்டின் திவுசால்" ன்யர்  னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 

 
264. "த்துதணனேம் சதனது.... " னும் ாைல் கூறும்  னத்து ன் ? 

ல்ா உனிர்தனேம் தம்னனிபாய்க் னதித் பதாண்டு பேய்யர்  
உள்த்தில்தான், இதயன் அன்னனயாய் ைம் னரியான். 

 
265. "அப்ா ான் சயண்டுதல் சட்டு அனள்னரிதல் சயண்டும்   

ஆனனிர்ட்கு ல்ாம்ான் அன்னபேனல் சயண்டும்"  ன்று 
ாடினயர் னார்? 
இபாநிங் யள்ார் 

 
266. இபாநிங்ர் அனின ாைல்ள் வ்யாறு  அதமக்ப்டுிது ? 

தினயனட்ா 
 

267. தினயனட்ாயில் உள் பதாகுதிின் ண்ணிக்த ? 
6 

 
268. ேத்தின தனந ோத ிறுயப்ட்ை இைம் து ? 

யைறர் 
 

269. ேநபே சுத்த ேன்நார்க் ேங்ம் ிறுயப்ட்ை இைம் ? 
யைறர் 

 
270. ேத்தின ஞா ேத ிறுயப்ட்ை இைம் து ? 

யைறர் 
 

271. ேத்தின ஞா ேதனின் சாக்ம் ன்? 
நக்ள் அினாதந ீங்ி அிவு எிப, அங்ச சோதி தரிே 
னதுதநதனப் னகுத்துதல். 
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272. னது பிக்ண்ை னயர் னார்? னாபால் யாழ்த்துப்  பற்ார்? 
இபாநிங் யள்ார், ாபதினார் 

 
273. யள்ார் திப்ித்த தல்ள் னாதய? 

ேின்நன தீித, எமியிபாடுக்ம். பதாண்ைநண்ை ேதம். 
 

274. யள்ார் இனற்ின உதபதல்ள் னாதய ? 
நனுனத ண்ை யாேம், ஜயீானண்ன எறேக்ம், தினயனட்ா  
(6ம் தினனத) 

 
275. அசனாத்திதாேப்ண்டிதரின் இனற்பனர் ன் ? 

ாத்தயபானன் 
 

276. ாத்தயபானரின் ஆேிரினர் னார்? 
அசனாத்திதாேர் 

 
277. என தோத்தநிமின் ஆேிரினர் னார்? 

அசனாத்திதாேப் ண்டிதர் 
 

278. அசனாத்திதாேப்ண்டிதரின் நன்ள் னார்? 
ட்ைாிபாநன், நாதயபாம், ோிபாநன், இபாோபாம் 

 
279. அசனாத்திதாேப்ண்டிதரின் நள்ள் னார்?. 

அம்ிா சதயி, நானாசதயி 
 

280. ஆல்ாட் ஞ்ேநர் ள்ித ிறுயினயர் னார்? 
அசனாத்திதாேப் ண்டிதர் 

 
281. நாயபீர் னக்தி அதைந்த ாள் ? 

தீாயி 
 

282. ள்பேடினின் யிததனிினந்து பய் ண்டுிடித்த ாள் ?  யிக்ம்  
தந்தயர் னார்? 
தீாயி, அசனாத்திதாேப் ண்டிதர் 

 
283. தீாயிதன "தர்பானள் ண்டுிடிப்னத்தினாா "   

பாண்ைாடுயர்ள் னார்? 
ஜப்ாினர்ள் 
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284. னத்தபது ஆதிசயதத்தத பனதா இனற்ினயர் னார்? 
அசனாத்திதாேப் ண்டிதர்  

 
285. இந்திபசதே ேரித்திபம் தின் ஆேிரினர் னார்? 

அசனாத்திதாேப் ண்டிதர் 
 

286. "ான் உங்றக்குச் போல் சயண்டினது என்ச.  அதாயது,  
உங்றதைன தனநனம் னநனசந  உங்தக் ாக்கும்"  
க்கூினயர் னார்? 
அசனாத்திதாேப் ண்டிதர் 

 
287. ாயின் யதள் ? 

ஆேிரினப்ா, ிப்ா, யஞ்ேிப்ா 
 

288. ஈற்டி னச்ேபீாய் தன அடிள் ாற்ேபீாய் அதநயது  ? 
பயண்ா 

 
289. பயண்ாயின் ேரீ்ள் தய ? 

இனற்ேரீ் (நாச்ேரீ், யிச்ேரீ்) 
பயண்ேரீ் (ாய்ச்ேரீ்) 
 

290. பயண்ாயிற்குரின ததள் தய? 
இனற்ேரீ் பயண்ைத (நானன் ிதப, யினன் சர்) 
பயண்ேரீ் பயண்ைத (ாய்னன் சர்) 

 
291. பயண்ாயிற்குரின ஏதே து ? 

பேப்சாதே 
 

292. பயண்ாயின் அடியதபனத ன் ? 
2 அடி - 12 அடி 

 
293. பயண்ா - ஈற்டினின் ஈற்றுச்ேரீின் யாய்ப்ாடு ? 

ாள், நர், ாசு, ிப்ன 
 

294. பயண்ாயின் யதள் ? 
6 குல் பயண்ா, சரிதே பயண்ா, இன்ிதே பயண்ா,  
ஃபாதை பயண்ா, சரிதே ேிந்தினல் பயண்ா, இன்ிதே  
ேிந்தினல் பயண்ா. 



    கனாின் ிதகள் ாட்சப் குழு 

 

தநிழ் 10ம் யகுப்ன 
ாநின் யிததள் னதல் குறே : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

295. பயண்ாயின் பாது இக்ணத்சதாடு இபண்டு  அடிறம் என  
யிற்தானும் என யிற்தானும்  பாண்டு யனயது? 
குள் பயண்ா 

 
296. என யிற்தான் ன்ால் ன் ? 

துத இபண்டு அடிில் என்ி யனயது. 
 

297. பயண்ாயின் பாது இக்ணத்சதாடு 4 அடிள்  பாண்டு ,  
இபண்ைாம் அடினின் இறுதினின் திச்போல்  பற்றும், னதல்   
இபண்ைடி என யிற்நானேம், தைேி  இபண்ைடி என  
யிற்நானேம், ான்கு அடிறம் என  யிற்நானேம் யனயது ....  
சரிதே பயண்ா 

 
298. பயண்ாயின் பாது இக்ணம் பற்று திச்போல்  இன்ி 4  

அடிள் உதைனதாய் , இபண்ைாம் அடினின்  இறுதினில் திச்போல்  
பற்று, 3 யிற்தான் யந்து, 3ம்  அடினின் இறுதினில் திச்போல்  
பற்று 2 யிற்தானும்  யனயது ...... ஆகும் 
இன்ிதே பயண்ா 

 
299. பயண்ாயின் பாது இக்ணம் பற்று 5 - 12 அடி  யதப பற்று  

யனயது ... ஆகும் 
ஃபாதை பயண்ா 

 
300. பயண்ாயின் பாது இக்ணத்சதாடு இபண்ைாநடினின்   

இறுதினில் திச்போல் பற்று என யிற்தானும் இன   
யிற்தானும் 3 அடிாய் யனயது ...  
சரிதே ேிந்தினல் பயண்ா 

 
301. பயண்ாயின் பாது இக்ணம் பற்று 3 அரி  பாண்ைதாய்  

திச்போல்ன்ி என யிற்தானும்   யிற்தானும் யனயது 
.... ஆகும் 
இன்ிதே ேிந்தினல் பயண்ா 

 
302. இறுதி ேரீ்  : 

ிதப + சர்  =  ிதபன 
ிதபன =  ிப்ன 

 
 



    கனாின் ிதகள் ாட்சப் குழு 

 

தநிழ் 10ம் யகுப்ன 
ாநின் யிததள் னதல் குறே : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

303. ஆேிரினப்ாயின் (அயற்ா) ேரீ் ? 
இனற்ேரீ் (நாச்ேரீ், யிச்ேரீ்) ி ேனீம் யனம். 

 
304. ஆேிரினப்ாயின் அடி ? 

அயடி (4 ேரீ்) 
 

305. ஆேிரினப்ாயில் யபாத ேரீ் ? 
யஞ்ேினேரிச்ேரீ் 

 
306. ஆேிரினப்ாயில் னின்று யனம் ேரீ் ? 

இனற்ேரீ் (நாச்ேரீ், யிச்ேரீ்) 
 

307. ஆேிரினப்ாயின் ததள் ? 
ஆேிரினத்தத னின்று யனம். ி ததள் ந்து யனம் 

 
308. ஆேிரினப்ாயின் அடி யதபனத ? 

3 அடி னதல் ாடும் னயரின் ற்தணக்ிணங் 
 

309. ஆேிரினப்ாயின் ேிப்ன ன் ? 
ஈற்டினின் ஈற்றுச்ேரீ் ாபத்தில் னடினேம் 

 
310. ஆேிரினப்ாயின் யதள் ன் ? 

சரிதே ஆேிரினப்ா, இதணக்குள் ஆேிரினப்ா, ிதநண்டி  
ஆேிரினப்ா, அடிநி நண்டி ஆேிரினப்ா. 

 
311. ஆேிரினப்ாயின் பாது இக்ணத்சதாடு ஈற்று அனடி  3 ேபீானேம்  

ி அடிள் 4 ேபீானேம் அதநயது ...  
சரிதே ஆேிரினப்ா 

 
312. ஆேிரினப்ாயின் பாது இக்ணம் பற்று னதடினேம்  தைேி  

அடினேம் 4 ேரீ்ாவும் இதைனில் உள்  அதைள் 2 அல்து 3 ேரீ் 
பற்று யனயது ... ஆகும் 
இதணகுள் ஆேிரினப்ா 

 
313. ஆேிரினப்ாயின் பாது இக்ணம் பற்று ல்ா  அடிறம்  

4 ேரீ்ாய் அதநயது ... ப்டும் 
ிதநண்டி ஆேிரினப்ா 
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314. ஆேிரினப்ாயின் பாது இக்ணம் பற்று ல்ா  அடிறம்  
னன்ின்ா நாற்ி நாற்ிப் டித்தாறம்  ஏதேனேம் பானறம் 
நாாது அதநயது ... ஆகும் 
அடிநி நண்டி ஆேிரினப்ா 

 
315. “ னிதனற்று நக்ள் னது யாழ்வு சயண்டில் னத்த  

ோதசயண்டில் ாட்டில் னாண்டும் " ப்ாடினயர் னார் ? 
ாபதிதாேன். 

 
316. இப்ாைல்ில் னின்று யந்த ாயிங்த கூறு : 

 
அப னத றேத்பதல்ாம் ஆதி  
யன் னதற்ச உகு 

ா : என யிற்தான் யந்த குள் பயண்ா  
 

பானபன்னும் பாய்னா யிக்ம் இனறுக்கும் 
ண்ணின சதனத்துச் பேன்று 

ா : இன யிற்தான் யந்த குள் பயண்ா 
 

பல்றக் ிதத்தீர் யாய்க்ால் யமிசனாடிப் 
னல்றக்கும் ஆங்ச பாேினேநாம் – பதால்றில் 
ல்ார் எனயர் உசபல் அயர்பானட்(டு) 
ல்ார்க்கும்  பய்னேம் நதம . 

ா : என யிற்தான் யந்த சரிதே பயண்ா 
 

உன்னுள் ததயத்தாய் ஊக் நததயத்தாய் 
ன்ல் பநாமினேன்னுள் ள்தயத்தாய் – நின்தயத்தாய் 
நண்ணில் னதுதந நர்க்குள் நணம்தயத்தாய் 
தண்ணரீ்த் தநிசமீ தாய். 

ா : இன யிற்தான் யந்த சரிதே பயண்ா 
 

தாய்தநக்ச எப்ில்த தாபணினில் ப்பானறம் 
சேய்ம்தநச் ேபீாட்டி பேந்ீதபப் ாாக்ி 
யாய்யமினாய்த் தானெட்டி யாழ்யிக்குந் பதய்யபநான்று   
தாய்சாறம் உண்ைாசநா தான். 

ா : என யிற்தான் யந்த இன்ிதே பயண்ா 
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தாங்பாடுக்குந் தததநனேம் நாத்தார்  
குற்ங் டிந்த பயாறேக்னம் - பதற்பப்  
ல்பானள் ணஙீ்ின ேிந்ததனேம் இம்னென்றும் 
ல்யித னார்க்குங் னிறு 

ா : 3 யிற்தான் யந்த இன்ிதே பயண்ா 
 

னக்ிசன ! னப்ாச ! னெயாத னத்தநிசம! 
போக்து நாதபச் சூழ்ந்த பனம்சச! 
இத்ததபச் சூரினச! ங்ள் உனிபனசத! 
ேித்திதப தண்ணிசய! சதனா பநாமிபயற்ச! 
பேம்பநாமி நாக்குடும்ம் ேபீாட்டும் பேம்பநாமிசன!  ம்பநாமிக்கும் 
னெத்தயச! ன்றும் இனப்யச!  ண்னணர்த்தும்  
ஆோச!ார்சாற்றும் சதனூற்ச!   
ண்சண! ீ ஞாக் ி! 

ா : ஃபாதை பயண்ா 
 

அிந்தாத த்தி அியாங் ிந்து  
ேிந்தார்க்குச் பேவ்ய ததபப் - ேிந்தார்  
ேிந்ததந ஆபாய்ந்து பாண்டு  

ா : சரிதே ேிந்தினல் பயண்ா 
 

ார்பநாமிள் அத்ததக்கும் ாங்ா ற்ானாம்  
ேரீ்பாண்ை பேந்தநிசம ேிந்ததனில் ற்ிடுயாய் 
ார்னறேதுஞ் ோற்ிடுயாய் ாய்ந்து  

ா : இன்ிதே ேிந்தினல் பயண்ா 
 

ாரி ாரி ன்று த்தி  
எனயற் னழ்யர் பேந்ாப் னயர் 
ாரி எனயனு நல்ன் 
நாரினேம் உண்டீண் டுகு னபப்துசய 

ா : சரிதே ஆேிரினப்ா 
ீரின் தண்தநனேம் தனீின் பயம்தநனேம் 
ோபச் ோர்ந்து 
தபீத் தனீம் 
ோபல் ாைன் சண்தந 
ோபச் ோர்ச் ோர்ந்து 
தபீத் தபீத் தரீ்சால் ாசத 

ா : இதணக்குள் ஆேிரினப்ா 
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இதசனார் சூைார் யதசனார் பாய்னார் 
ல்ினாழ் நனப்ின் பநல் யாங்ிப்  
ாணன் சூைான் ாடிி அணினாள் 
ஆண்தந சதான் ஆையர்க் ைந்த  
யல்சயற் ோத்தன் நாய்ந்த ின்த  
னல்தனேம் னத்திசனா எல்தனைர் ாட்சை 

ா : ித நண்டி ஆேிரினப்ா 
 

தாய்பநாமி யர்த்தல் தநிமர்தங் ைச 
யாய்பநாமி னபத்தல் நற்யர் ைச 
ாய்பநாமி தயித்தல் ற்யர் ைச 
ஆய்பநாமி னேதபத்தல் அிஞர்தங் ைச 

ா : அடிநி நண்டி ஆேிரினப்ா 
 

317. பானள் தன : 
ித  
சுற்ம் 

 
சான்ல் 
பாறுத்தல் 

 
னனல் 
சநம் 

 
தண 
னெங்ில் 

 
பா 
பாடுத்து 

 
பானது 
சநாதி 

 
யித 
குதை 

 
யாம் 
சதயனம் 
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தார்சயந்தன் 
நாதனணிந்த அபேன் 

 
சால்சாக்ி 
பேங்சால் பேய்னேம் அபேத சாக்ி 

 
318. இக்ண குிப்ன : 

சாக்ாய் 
னன்ித எனதந யிதனற்று 

 
சால்சாக்ி 
இபண்ைாம் சயற்றுதநத் பதாத 

 
யாறேம்குடி 
பனபபச்ேம் 

 
எறேகுதல் 
பதாமிற்பனர்ள் 

 
சான்ல் 
பதாமிற்பனர்ள் 

 
பாறுத்தல் 
பதாமிற்பனர்ள் 

 
பாமிதனநணி 
யிதத்பதாத 

 
தணதனனநணி 
யிதத்பதாத 

 
யனனல் 
யிதத்பதாத 

 
ிதிதனயித 
யிதத்பதாத 
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இதய இதய 
அடுக்குத்பதாைர் 

 
319. எி நபன : 

ஆடு த்தும் 
னது க்ாநிடும் 
குதிதப தக்கும் 
குபங்கு அப்னம் 
ேிங்ம் னமங்கும் 
ரி ஊதனிடும் 
னி உறுனம் 
னத ேறீும் 
னாத ிிறும் 
ி ீச்ேிடும் 
ஆந்தத அறும் 
ாம் தபனேம் 
ிி சசும் 
குனில் கூவும் 
கூத குமறும் 
சாமி பாக்ரிக்கும் 
சேயல் கூவும் 
னா குனுகும் 
நனில் அவும் 
யண்டு னபறம் 

  
320. யித நபன : 

அம்ன ய்தார் 
ஆதை பய்தார் 
உநி னக்ிாள் 
ஏயினம் னதந்தான் 
கூதை னதைந்தார் 
சுயர் றேப்ிார் 
பேய்னேள் இனற்ிார் 
சோறு உண்ைான் 
தண்ணரீ் குடித்தான் 
ால் னிாள் 
ன ித்தாள் 
நபம் பயட்டிான் 
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நாத்திதப யிறேங்ிான் 
னறுக்கு தின்ான் 

 
321. தநிமாக்ம் தன 

அங்த்திர் 
உறுப்ிர் 

 
அதிாரி 
அறயர் 

 
அதிர் 
ததயர் 

 
அந்ினர் 
அனார் 

 
அிசரம் 
ீபாட்டு 

 
அனர்யம் 
னதுதந 

 
அங்ாபம் 
எப்த 

 
அனுநதி 
இதேவு 

 
ஆத்து 
இைர் 

 
ஆபாதத 
யமிாடு 

 
ஆேிர்யாதம் 
யாழ்த்து 
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இஞ்ேம் 
தனைட்டு 

 
இாம் 
யனயாய் 

 
உத்தபவு 
ஆதண 

 
உத்திசனாம் 
ணி 

 
உசனாம் 
னன் 

 
ிபாநம் 
ேிற்றூர் 

 
குநாபன் 
நன் 

 
ோயி 
திவுக்சால் 

 
ஷ்ைம் 
இமப்ன 

 
ாஷ்ைா 
ேிற்றுண்டி 

 
ாக்ி 
ிறதய 

 
ஜாா 
னவூம் 

 
யிஞ்ஞாம் 
அியினல் 
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ஜங்ள் 
நக்ள் 
 
ினணர் 
யல்றர் 

 
ஆஸ்ிைல் 
நனத்துயநத 

 
டீ ஸ்ைால் 
சதீர்க் தை 

 
ஸ் ஸ்ைாண்ட் 
சனந்து ிதனம் 

 
சாஸ்ட் ஆிஸ் 
அஞ்ேம் 

 
Manners make the man 
எறேக்ம் உனர்வு தனம் 

 
All is well that ends well 
ல் பதாைக்ம் ல் னடிதயத் தனம் 
னதல் சாணல் னற்றும் சாணல் 

 
Misfortunes never come single 
ட்ை ாிச டும், பட்ை குடிசன படும் 

 
Do well what you have to do 
பேய்ய தினந்த பேய் 

 
Every tide has its ebb 
ற்ம் உண்ைாால் இக்ம் உண்டு. 

 
322. வகானணின் ந்த ார்? 

ாசாத்துான்  
 
 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
  கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    
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323. கண்கிின் ந்த ார்? 
ாாய்க்கன்  

 
324. ஆடனசி ார்? 

ாி  
 

325. ாி காணல்ரிப் தாடி பதாது பகாண்டாடப்தட்ட ிாின்  
பதர் ன்ண? 
இந்ிிா  

 
326. இந் பசல்த்த ஈட்ட வகானனும் கண்கிபம் பசன்ந இடம்  

து? 
துத  

 
327. ாரி ார்? 

இதடக்குன பாட்டி  
 

328. கவுந்ிடிகபின் சம் து? 
சம்  
 

329. வகானனுக்கும் ாிக்கும் ித்துதாக ந்ர் ார்? 
கவுந்ிடிகள்  

 
330. துதின் கண்கிக்கு அதடக்கனம் பகாடுத்ர் ார் ? 

ாரி  
 

331. பகாற்தக ாருதட துதநபகம்? 
தாண்டின்  

 
332. பற்கு தகுிில் உள்ப தனின் பதர் ன்ண? 

பதாிதக தன  
 

333. பன்ணன் ார்? 
தாண்டின்  

 
334. தீநிட்டு ழும் குருி எழுகும் திடர்த்தனாகி தீடத்ின்  

நிள் ார்? 
பகாற்நத  
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335. பற்நி ரும் வனிதண ந்ிள் ார்? 
பகாற்நத  

 
336. கன்ணிர்கபின் ண்ிக்தக ன்ண?  அர்கலள் இதபள்  

ார்? 
ழு , திடாரி  

 
337. இதநதண டணாடச் பசய்ள் ார்? 

தத்காபி  
 

338. அச்சம் ரும் காட்டிதண ண இருப்திடாக பகாண்டள் ார்? 
காபி  

 
339. ாருகன் அசுணின் ார்தத திபந்ள் ார்? 

துர்க்தக  
 

340. கண்கிின் பதாற்சினம்பு த்தகது? 
ஆகி வதனப்தாடு அதந்து  

 
341. புநாின் துன்தத்த வதாக்கி ன்ணன் ார்? 

சிதி சக்ர்த்ி  
 

342. தசுின் துநிந்து , ண கதண வர்ச்சக்கத்ில் இட்டுக் பகான்ந  
அசணின் பதர் ன்ண? 
னு ீி வசான்  

 
343. கண்கிின் சினம்தில் இருந்து ந் ிகள் அசணின் ங்கு  

தட்டு பரித்து? 
உடு  

 
344. கண்கிின் காற்சினம்தில் உள்ப ிின் தக ன்ண? 

ாிக்கம்  
 

345. தாண்டிாவிின் காற்சினம்தில் உள்ப ிின் தக ன்ண  
பத்து  
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346. பதாருள் ருக : 
பதாருப்பு  
தன  
 
 
தசுந்துி  
தசி துண்டம்  

 
டக்தக  
ீண்ட தககள்  
 
பசற்நம்  
கறுவு  
  
வா  
ஆாா  
 
புள்  
தநத  
 
புண்கன் 
துன்தம்   
 
ாய்பல்  
உடு  

 
ற்நிநம்  
அநபநி  
 
கதடி 
அண்தண   
 
இதர்  
வர் 
 

பசிர்த்ணள் 
சிணபற்நள் 
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தற்ககம்  
தல் ிதனம்  
 

347. இபங்வகாடிகபின் பு ன்ண ? 
வச பு  

 
348. இபங்வகாடிகபின் பதற்வநார் ார்? 

ந்த : இம்தன் படுஞ்வசனான்  
ாய் : ற்வசாதண  

 
349. "இபங்வகா ாடாள்ார்" ணக்கூரிர் ார்? 

கின்  
 

350. இபங்வகாடிகள் ங்கி இருந் இடம் து? 
குாில் வகாட்டம்  

 
351. இபங்வகாடிகபின் கானம் ? 

கி.தி. இண்டாம் தற்நாண்டு  
 

352. ாநிந் புனரிவன கம்ததணப்வதால் "ள்லதப்வதால்  
இபங்வகாதப்வதால் பூிணில் ாங்கணுவ திநந்ில்தன;  
உண்த பறும்  புகழ்ச்சிில்தன " ணப் புகழ்ந்ர் ார்? 
தாிார்  

 
353. திரித்து ழுதுக : 

பசந்ிழ் 
பசம்த + ிழ்  
 
வ்ிடம்  
 + இடம் 
 
சினப்திகாம்  
சினம்பு + அிகாம்  
 

354. சினப்திகாத்ின் கண்டங்கபின் பதர் ற்றும் அன் காதகபின்  
ண்ிக்தக ன்ண? 
புகார்க்காண்டம்  - தத்துக் காதகள்  
துதக்காண்டம் - தின்பன்றுக் காதகள்  
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ஞ்சிக்கான்டம்  - ழு காதகள்  
 

355. உதிதடிட்ட தாட்டுதட பசய்பள் ணப்தடுது து? 
சினப்திகாம்  
 

356. சினப்திகாத்ிற்கு ங்கதடும் வறுபதர்கள்  ன்ண? 
பற்காப்திம், இட்தடக்காப்திம், பத்ிழ்க்காப்திம், 
குடிக்கள் காப்திம், எற்றுதக்காப்திம், ாடகக்காப்திம். 

 
357. "பஞ்தசள்லம் சினப்திகாம் ன்வநார் ிாம் ததடத்  

ிழ்ாடு" ணப்தாடிர் ார்? 
தாிார்  

 
358. க்குதக்காத துதக்காண்டத்ின் த்தணாது காத? 

தத்ாதுக் காத  
 

359. "வா  ன்ணா ... " னும் ரிகள்  ாருதடக் கூற்று? 
கண்கி  

 
360. ம்பதருங்காப்திங்கள் ாத? 

சினப்திகாம், ிவகதன, சீக சிந்ாி , தபாதி,  
குண்டனவகசி  

 
361. இட்தடக்காப்திங்கள் ாத? 

சினப்திகாம், ிவகதன  
 

362. சினப்திகாத்ின் கதின் உரும் ன்ண? 
இதச ாடகம்  

 
363. வங்தக த்ின் கீழ் அர்ந் பதண்பய்ம் ார்? 

கண்கி  
 

364. கண்கிின் னாற்தந கூநிர் ார்? 
சதீ்தனச்சாத்ணார்  

 
365. அடிகள் ீவ அருலக - இது ாருதடக் கூற்று? 

சதீ்தனச்சாத்ணார்  
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366. பசவ்த ன்பாி ாபதடச்சினம்பு பத்துதட அரிவ  
ருபகண ந்து ான் பன் தப்தக் - இது ாருதடக் கூற்று ? 
தாண்டி ன்ணன்  
 

367. ாவணா அசன் ாவணா கள்ன் - இது ாருதடக் கூற்று? 
தாண்டி ன்ணன்  

 
368. கதண இந்வார்க்குக் காட்டு ில்தன இதடி பாழுது  

.. - இது ாருதடக் கூற்று ? 
வகாப்பதருந்வி  

 
369. பிதிணால் எரு ின் தடிப்தில்தன ன்நால் இங்குள்ப  

ல்னாரும் ாிடவும் வண்டும் - ணப்தாடிர் ார்? 
தாிாசன்  

 
370. இனச தற்ககங்கள்  வ்ிடத்தும் வண்டும்  ணப்தாடிர்  

ார்? 
தாிாசன்  
 

371. தாிாசணின் பதற்வநார் ார்? 
ந்த : கணகசதத 
ாய் : இனக்குி  

 
372. தாிாசணின் இற் பதர் ன்ண ? 

கணக. சுப்புத்ிணம்  
 

373. தாிாசணின் சிநப்புப்பதர் ன்ண ? 
தாவந்ர் , புட்சிக்கிஞர்  

 
374. சிநகடித் ாணம்தாடிகலக்கு பபனழுத்தும் தன ழுத்தும்  

ஆணர் ார்? 
தாிாசன்  

 
375. தாிாசணின் ததடப்புகள் ாத ? 

குடும்த ிபக்கு, இருண்ட டீு, ிிக்கம், தாண்டின் தரிசு,  
அகின் சிரிப்பு  
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376. தாிாசனுக்கு ிக அசு பசய் சிநப்பு ாது? 
தாவந்ர் ததடப்புகதப ாட்டுதடதாக்கிபள்பது  
ஆண்டுவாறும் சிநந் கிஞர்கலக்கு தாவந்ர் ிருது சங்கி  
ருகிநது. 
ிருச்சிாப்தள்பிில் தாிாசன் பதரில் தல்கதனக்கசகம்  
அதத்து சிநப்பு வசர்த்துள்பது  

 
377. தாிாசணின் திநந் ாள் து? 

1891 ப்ல் 29 
 

378. தாிாசணின் கானத்ில் உருாண தம்தத  ன்ண? 
தாிாசன் தம்தத  

 
379. பாண்டு பசஉது தழுத் தாசம் தூ ாடி ார்தில் ிழும் ண்தட  

சுப்தத உனகு பாழும் ணக்குதகில் சிறுத்த ழும் 
ணப்தாடிர் ார்?  
தாிாசன்  

 
380. ஆணுக்குப் பதண் இதபப்தில்தன ண சிந்ித்ர் ார் ? 

பதரிார்  
 

381. பல்ன பல்ன ந சிறுகதத ழுிர் ார்? 
இனட்சுி  

 
382. தகுக்க இலும் தம் ... ணப்தடும் 

தகுதம்  
 

383. தகுக்க இனா தம் ... ணப்தடும் 
தகாப்தம்  

 
384. பாிின் தககள் ாத ? 

ணிபாி , பாடர்பாி , பதாதுபாி  
 

385. எரு பசால் ணித்து  ின்று எரு பதாருதபபம்  அச்பசால்வன திந  
பசாற்கலடன் பாடர்ந்து ின்று வறு பதாருதபபம் ந்து,  
ணிபாிக்கும்  பாடர்பாிக்கும் பதாதுாய் அதது... ஆகும் 
பதாது பாி  
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386. அந்ான், தனதக, ாத , வங்தக.. ஆகி ற்கு .கா ? 
பதாது பாி  

 
387. பசல்கதபக் குநிக்கும் பசாற்கள்.. ஆகும் ? 

ிதணச்பசால்  
 

388. இான் ந்ான் - இத்பாடரில் ந்துள்ப ிதணச்பசால்? 
ந்ான்  

 
389. பன் டந்ான் ன்தது ... 

ிதணபற்று  
 

390. ிதணபற்நின் வறுபதர் ன்ண ? 
பற்றுிதண  

 
391. ிதணபற்நின் தககள் ாத ? 

பரிிதன ிதணபற்று, குநிப்பு ிதணபற்று  
 

392. பசய்தன் கருி ினம் பசல் கானம் பசய்பதாருள் ற்றும் கானம்  
பபிப்ததடாய் உர்த்துது .. ஆகும்  
பரிிதன ிதணபற்று  

 
393. பதாருள் பல் ஆநதண அடிப்ததடாய்க் பகாண்டு கருத்த   

என்தந ட்டும் பரிித்து கானத்த குநிப்தாய் உர்த்துது .. 
ஆகும்  
குநிப்பு ிதணபற்று  

 
394. பழுததடா ிதணச்பசாற்கள் ... ஆகும் 

ிதணபச்சம்  
 

395. பற்றுபதநா ச்சிதணகள் பததக்பகாண்டு படிந்ால் அது ...  
ஆகும் 
பதபச்சம்  

 
396. இனக்கக்குநிப்பு ருக 

ந்ான்  
ிதணச்பசால்  
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அன் கண்ன்  
குநிப்பு ிதணபற்று  
 
தடித் 
இநந்கான பதபச்சம்  
 
பசன்ந 
இநந்கான பதபச்சம்  
 
தடிக்கின்ந 
ிகழ்கான பதபச்சம்  
 
பசல்கின்ந 
ிகழ்கான பதபச்சம் 
 

தடிக்கும் 
ிர்கான பதபச்சம்  
 
பசல்லும் 
ிர்கான பதபச்சம்  
 
தடித்து ந்ான் 
இநந்கான ிதணபச்சம்  
 
தடித்து ருகின்நான்  
ிகழ்கான ிதணபச்சம்  
 
தடித்து ருான்  
ிர்கான ிதணபச்சம்  
 
தடித்து வநிணான்  
பரிிதன ிதணபச்சம்  
 
தடிக்க பசல்கின்நான் 
பரிிதன ிதணபச்சம்  
 
பல்னப் வதசிணான்  
குநிப்பு ிதணபச்சம்  
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ந்ிணி ந்ணள்  
பற்பநச்சம்  
 
டக்பகாடி 
அன்பாித்பாதக  
 
தடாப் தஞ்ச 
ஈறுபகட்ட ிர்தநப் பதபச்சங்கள்  
 
டக்தக 
உரிச்பசாற்வநாடர்  
 
பதரும்பதர்  
தண்புத்பாதக  
 
உகுீர்  
ிதணத்பாதக  
 
ன்கால்  
ஆநாம் வற்றுதத்பாதக  
 
ருக 
ிங்வகாள் ிதணபற்று  
 
ாழ்ல்  
பாிற்பதர்  
 
புகுந்து  
ிதணபச்சம்  
 
புிது  புிது 
அடுக்குத்பாடர்  
 
சன சன  
இட்தடக் கிி  

 
397. பதபச்சத்ின் தககள் ாத? 

பரிிதன பதபச்சம் , குநிப்பு பதபச்சம்  
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398. உண்ட இபங்வகான் - ற்கு .கா ? 
பரிிதன பதபச்சம்  

 
399. கபம், பசதன உர்த்ால் தண்திதண ட்டும் உர்த்ி  

பதர்ச்பசால்தனக் பகாண்டு படிது .. ணப்தடும்  
குநிப்பு பதபச்சம்  
 

400. ல்ன ததன் - ற்கு .கா ? 
குநிப்பு பதபச்சம்  

 
401. ிதணபச்சம் தககள் ந் அடிப்ததடில் திரிக்கப்தட்டுள்பது   

கானம்  
 

402. ிதணபற்று ிதண ச்சப்பதாருபில் ந்து ற்பநாரு  
ிதணபற்தநக்பகாண்டு படிது ... ஆகும்  
பற்பநச்சம்  

 
403. வாசி கீணாருக்கு கரி சீி ன்ணன் ார்? 

வசான் இரும்பதாதந  
 

404. ிாக்கம் ருக 
Charity begins at home 
பாட்டில் தக்கம் சுடுகாடு த  
 
Covet all loss all 
வதாதச பதருஷ்டம்  
 
Diamonds cut diamonds 
பள்தப பள்பால் டு 
தம் தத்த அறுக்கும்  
 
East or west, home is the best 
னி தபாணாலும் ணி தப வண்டும்  
 
Empty vesels make the greatest sound 
குதநகுடம் கூத்ாடும்  
ிதநகுடம் லம்தாது  
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405. ேீானபாணத்தின் ஆேிரினர் னார்? 
உநறுப்னயர் 

 
406. உநறுப்னயரின் ஆேிரினர் னார்? 

ட்ைனனபம் டித னத்துப்னயர் 
 

407. யள்ல் ேதீக்ாதி  அதமக்ப்ட்ையர் னார்? 
அப்துல்ாதிர் நதபக்ானர் 

 
408. ேீானபாணம் றேத சயண்டுசாள் யிடுத்தயர் னார்? 

அப்துல்ாதிர் நதபக்ானர் 
 

409. யள்ல் ேதீக்ாதிக்குப்ின் ேீாப்னபாணம் னடிவு ப உதயினயர்  
னார்? 
அனல்ாேிம் 

 
410. னதுபநாமிநாத தின் ஆேிரினர் னார்? 

உநறுப்னயர் 
 

411. னதுபநாமிநாதனில் உள் ாக்ின் ண்ணிக்த ன்? 
80 ாக்ள் 

 
412. உநறுப்னயரின் ாம் ன்? 

ி.ி. 17ம் தற்ாண்டு 
 

413. ேீாப்னபாணம் னானதைன யபாற்த டுத்துதபக்ிது ? 
னநது ி 

 
414. ேீாப்னபாணத்தின் ாண்ைங்ள் னாதய? 

3, யிாதத்துக்ாண்ைம், தவுவ்யத்துக்ாண்ைம்,  ஹிஜ்பத்துக்  
ாண்ைம் 

 
415. ேீாப்னபாணத்திறள் ாக்ின் ண்ணிக்த நற்றும் ாயத  

ன்? 
5027 யினத்தப்ாக்ள் 

 
416. னி யேித்த ைம் ந்த ாண்ைத்தில் உள்து? 

யிாதத்துக்ாண்ைம் 



    கனாின் ிதகள் ாட்சப் குழு 

 

தநிழ் 10ம் யகுப்ன 
ாநின் யிததள் னதல் குறே : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

417. பானள் தன : 
பதண்டிதப 
பதிந்த அதள் 

 
ான் 
ாடு 

 
தைக்ரி 
பரின னாத 

 
அதகுயன் 
போல்றயான் 

 
தாதப 
யமி 

 
அணித்தாய் 
அண்தநனில் 

 
உறேதய 
னி 

 
கூண்ை 
சேர்ந்த 

 
யள்றிர் 
கூர்தநனா ம் 

 
நைங்ல் 
ேிங்ம் 

 
ிணம் 
பாறேப்ன 

 
நதரி 
நதம் பானந்தின னாத 
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சாடு 
தந்தம் 

 
இனம்த 
பரின த 

 
உனம் 
இடி 

 
பதாி 
ஏதே 

 
சமல் 
ன்ி 

 
ண்கு 
படி 

 
நதப 
நான் 

 
நாதிபம் 
நத 

 
சேரி 
ேிங்ம் 

 
ாது 
பால்றதல் 

 
னதபம் 
நத 

 
யதீியாய்யப 
ாததனில் யப 

 
னந்தி 
அிவு 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    
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நந்தபாேம் 
நந்தபநத 

 
ேந்தம் 
அமின 

 
பேகுத்திடுயது 
உனிர்யதத பேய்யது 

 
418. இக்ணகுிப்ன : 

ைர்ந்த பதண்டிதப 
பனபபச்ேம் 

 
பதாறேது அதகுயன் 
யிதபனச்ேம் 

 
தைக்ரி 
உரிச்போற்பாைர் 

 
படுீர் 
ண்னத்பதாத 

 
பானந்தி 
யிதபனச்ேம் 

 
னதைத்து  
யிதபனச்ேம் 

 
நடித்து 
யிதபனச்ேம் 

 
பயள்பனிறு 
ண்னத்பதாத 

 
பனங்ரி 
ண்னத்பதாத 
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னதிர்ந்தசநதி 
பனபபச்ேம் 

 
பாதிந்த பநய் 
பனபபச்ேம் 

 
பேயி ன 
மாம் சயற்றுதநத்பதாத 

 
ின் சயங்த 
பனபபச்ேம் 

 
பேங்திர் 
ண்னத்பதாத 

 
பனயரி 
ண்னத்பதாத 

 
னதபப்னனம் 
உயதநத்பதாத 

 
யால்குதமத்து 
இபண்ைாம் சயற்றுதநத்பதாத 

 
பனஞ்ேிபம் 
ண்னத்பதாத 

 
தண்ைி 
ண்னத்பதாத 

 
திண்டில் 
ண்னத்பதாத 

 
ிநம் 
உரிச்போற்பாைர் 

 
ேிபனம் 
உம்தநத்பதாத 
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றேந்து 
யிதபனச்ேம் 

 
உனிர்பேகுத்து 
இபண்ைாம் சயற்றுதநத்பதாத 

 
னகு 
யினங்சாள் யிதனற்று 

 
நபடி 
உயதநத்பதாத 

 
ன்று ன்று 
அடுக்குத்பதாைர் 

 
419. ிரித்து றேது : 

பதண்டிதப 
பதண்தந + திதப 

 
படுீர் 
படுதந + ீர் 

 
அவ்யமி 
அ + யமி 

 
இனயிமி 
இபண்டு + யிமி 

 
பயள்பனிறு 
பயண்தந + னிறு 

 
பனங்ிரி 
பனதந + ிரி 

 
ண்ிங்ள் 
ண்கு + இங்ள் 
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நாதிபத்துத 
நாதிபத்து + உத 

 
பேங்திர் 
பேம்தந + திர் 

 
பனயரி 
பனதந + யரி 

 
பனஞ்ேிபம் 
பனதந + ேிபம் 

 
தண்ைிர்ப்தம் 
தண்தந + திர் + தம் 

 
திண்டில் 
திண்தந + தில் 

 
ேிபனம் 
ேிபம் + னம் 

 
420. "அநது" ன்னும் ேிப்ன பனர் பற்யர் னார்? 

னநது ி 
 

421. பயற்ி தனம் யாள்தை தாங்ின யபீர் னார்? 
னநது ி 

 
422. நதில் யாறேம் ேிங்த்திற்கு எப்ாயர் னார்? 

னநது ி 
 

423. உன்னுள் இனக்கும் ஆண்ையின் அபசு ன்னும் தின் ஆேிரினர்  
னார்? 
உனேின அிஞர் தால்சுதாய் 

 
424. நிதின் சாக்ம் உனர்ந்ததாவும் தூய்தநனாதாவும்  

இனந்தால் நட்டும் சாதாது. அதத அதைனேம் யமினதறம்  
தூய்தநனாதாப்  ினக்குத் துன்ம் தபாததா  
இனக்சயண்டும் " - இது னானதைனக்கூற்று ? 
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ாந்தினடிள் 
 

425. ாந்தினடித "அதப ினயாணப் க்ிரி" க்கூினயர் னார்? 
இங்ிாந்து னதன்தநனதநச்ேர் யின்ஸ்ைன் ேர்ச்ேில் 

 
426. "யன்னததன யன்னதனால் பயல் ிதப்து ததீனத் தனீால்   

அதணக் னற்டுயது சான்து"  ன்யர் னார்? 
ாந்தினடிள் 

 
427. சதோிநானம் நிதாிநானம் என்பக் கூரினயர் னார்? 

ாந்தினடிள் 
 

428. ாந்தினடிள் தான் ததத்த பேனப்த னானக்கு அன்ிப்ா  
யமங்ிார்? 
ஸ்நட்ஸ் 

 
429. ாந்தினடித ேிதனில் அதைத்த ஆறர் னார்? 

ஸ்நட்ஸ் 
 

430. ஸ்நட்ஸ் ாந்தினடிறக்கு யமங்ின னத்தங்ள் தய ? 
யியிினம் ோர்ந்த இன தல்ள் 

 
431. தன்ாட்டுப் பானள் இனக்நா சுசதேி இனக்த்தத யர்க்கும்  

ைதந  இதஞர்றக்ச உரினது  உதபத்தயர் னார்? 
ாந்தினடிள் 

 
432. "சோயினத்து அிஞர் தால்சுதாய் யமிாட்டுதால், தினக்குள்  

னெத்தத  சபடினாப் டிக் யினம்ிசன தநிழ் னித்  
பதாைங்ிசன்” - ன்று  உதபத்தயர் னார்? 
ாந்தினடிள் 

 
433. யாழ்யினல் இக்ணம் - 

அப்பானள் 
 

434. உினல் இக்ணம் -  
னப்பானள் 
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435. னம்ற்ின பித கூறுயது ....  
னப்பானள் 

 
436. னத்திதணின் யதள் ? 

12 (பயட்ேி, பந்தத, யஞ்ேி, ாஞ்ேி,பாச்ேி, உமிதஞ, தும்த, 
யாத, ாைாண், பாதுயினல், தக்ித, பனந்திதண) 
 

437. ஆிதப யர்தல் த்திதண? 
பயட்ேித்திதண 

 
438. யபப்ட்ை ஆிதபத நீட்து த்திதண? 

பந்ததத்திதண 
 

439. நாற்பேசாடு திர்த்து சாரிைல் த்திதண? 
ாஞ்ேித்திதண 

 
440. நண்ணாதேனால் தயர் ாட்தை தப்ற் னதுதல்  

த்திதண? 
யஞ்ேித்திதண 

 
441. தனபோல் னற்றுதனிைப்ட்ை தன் ாட்டு நதிதக் (னில்)  

ாத்தல்  த்திதண? 
பாச்ேித்திதண 

 
442. நாற்பேன் நதித சுற்ி யதத்தல் த்திதண? 

உமிதஞத்திதண 
 

443. பயற்ி என்தசன குிக்சாாய்க் பாண்டு சாரிடுதல்  
த்திதண? 
தும்தத்திதண 

 
444. பயற்ி பற் நன்ன் சூடி நிழ்யது ...  திதண ....  

யாதத்திதண 
 

445. ாைப்டும் ஆண்நின் ல்யி, யபீம், பேல்யம்,எறேக்ம்,  
னழ்,னதண  னதினயற்த சாற்ிப் ாடுயது ...  
ாைாண் திதண 
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446. பயட்ேி னதல் ாைாண் யதபனேள் னத்திதணின்   
பாதுயாயற்தனேம் அயற்றுள் கூப்ைாதயற்தனேம் கூறுயது   
த்திதண? 
பாதுயினல் திதண 

 
447. எனதத ாநம் ? 

தக்ிதத்திதண 
 

448. எனததாநத்தின் யதள் ? 
ஆண்ால் கூற்று, பண்ால் கூற்று 

 
449. பானந்தாக் ாநம் ? யதள் ? 

பனந்திதண , ஆண்ால் ; பண்ால் கூற்று 
 

450. ாைல்ள் னெ டிதம் றேதுதல் ... ப்டும் 
ேடீ்டுக்யி 

 
451. ேடீ்டுக்யிக்கு .ா ? 

ாபதி றேதின ேடீ்டுக்யி 
 

452. உின் னதல் நாந்தரிம் யாழ்ந்தப் குதி து ? 
கூடினம் 

 
453. ட்ைனனப அபேதயக்யிஞபாய் யிங்ினயர் னார்? 

நாயி ாபதினார் 
 

454. ாபதினார் தநிமாேிரினபாப் ணினரிந்த ள்ி து ? 
நதுதப சேதுதி உனர்ிதப்ள்ி 

 
455. "ஆனிபம் உண்டிங்கு ோதி ில் அன்ினர் யந்து னபன் ீதி " -   

ப்ாடினயர் னார்? 
ாபதினார் 

 
456. ானக்குள்ச ல் ாடு"".. " ாநினக்கும் ாடு நது  

ன்திந்சதாம்" இது னானதைன யரிள் ? 
ாபதினார் 
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457. ாந்தி திதபப்ைத்தில் ாந்தினா டித்தயர் னார்? 
பன் ிங்ஸ்ி 

 
458. தநிமாக்ம் தன 

A friend in need is a friend in deed 
உனிர் பாடுப்ான் சதாமன், 
ஆத்தில் உதவுயச உற் ண்ன். 
ஊமினில் அினாம் உற் ண்த 

 
Self help is the best help 
தன் தசன தக்குதயி 

 
Live and let live 
யாறே, யாமயிடு 

 
Think everybody alike 
உன்தப்சால் ிதபனேம் சேி 

 
459. "பநய்த்தான் அனம்ி..." னும் ாைத இனற்ினயர் னார்? 

நாணிக்யாேர் 
 

460. இக்ணகுிப்ன 
யிசைன்  
தன்தந எனதந யிதனற்று 

 
எறேக்ம்  
பதாமிற்பனர் 

 
ரிந்து  
யிதபனச்ேம் 

 
இமிந்த  
பனபபச்ேம் 

 
உபசயார்  
யிதனாதணனேம் பனர் 
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ல்பாறேக்ம்  
ண்னத்பதாத 

 
461. பானள் தன 

அறேக்ாறு  
பாாதந 
 
சதரினும்  
ஆபாய்ந்து ார்த்தாறம் 
 
குடிதந 
உனர்குடி 
 

462. நாணிக்யாேர் - ிந்த இைம் ? 
தினயாதவூர் 

 
463. நாணிக்யாேர் னாரிைம் தததந அதநச்ேபாய் ணினாற்ிார்? 

அரிநர்த்த ாண்டினன் 
 

464. நாணிக்யாேதப ஆட்பாண்ை இதயன் ? 
தினப்பனந்துத இதயன் 

 
465. அறேது அடினதைந்த அன்ர் னார்? 

நாணிக்யாேர் 
 

466. இதயத பநய்னேன ாடிக் ேிந்து ண்ணரீ் நல்ி அறேது  
பதாறேதயர் னார்? 
நாணிக்யாேர் 

 
467. தினசாதயதன இனற்ினயர் னார்? 

நாணிக்யாேர் 
 

468. நாணிக்யாேர் றேப்ின சாயில் ங்குள்து? 
தினப்பனந்துத (னதுக்சாட்தை) 

 
469. நாணிக்யாேர் - ாம் ? 

ி.ி. 9ம் தற்ாண்டு 
 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
  கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    
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470. 8ம் தினனதனா யிங்ப்பறும் தல் து? 
தினயாேம், தினக்சாதய 

 
471. தினயாேத்தில் உள் ாைல்ின் ண்ணிக்த ன்? 

658 
 

472. தினயாேத்தத பனதநதன உணத்தும் பதாைர் து? 
தினயாேத்திற்கு உனார் எனயாேத்திற்கும் உனார் 

 
473. தினயாேத்தத ஆங்ித்தில் பநாமிபனர்த்தயர் னார்? 

ஜி.னே. சாப் 
 

474. "பநய்த்தான் அனம்ி..." ப்குதினில் அதநந்துள்து? 
தினயாேத்தின் என குதினா தினச்ேதம் குதி னதல் ாைல் 

 
475. 100 ைல்தக் பாண்ை தல் .... ப்டும் 

ேதம் 
 

476. உ யபாற்ிசசன சநததனா நாணிக்யாேரிைம் னதந,  
உதமப்ன, துன்த்தத பாறுத்தல், இதைனாிதனா க்தி  
ஆினயற்றுைன் ம் நத்ததக் யர்ின்யர் னானம் இல்த...  
இது னானதைன கூற்று ? 
ஜி.னே.சாப் 

 
477. "ல்பயல்றம்  கூததனக் ாக்த இல்பயல்றம் சயந்தற்கு  

சயண்டும் பாறேது" னும் குட்ாயில் னின்று யந்த அணி ? 
டுத்துக்ாட்டு உயதநனணி 

 
478. "ஊக்ம் உதைனான் எடுக்ம் பானர் தாக்ற்குப் சனன்  

ததத்து" னும் குட்ாயில் னின்று யந்த அணி ? 
உயதநனணி 

 
479. "பாக்பாக் கூம்னம் னயத்து நற்தன்  

குத்பதாக் ேரீ்த்த இைத்து" 
னும் குட்ாயில் னின்று யந்த அணி ? 

உயதநனணி 
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480. "யள்றயதப் பற்தால் பற்சத னழ் தயனசந"  ப்  
ாபாட்டினயர் னார்? 
ாபதிதாேன் 

 
481. "இதணனில்த னப்ாறக்கு இந்ித்சத" ப் ாடினயர் னார்? 

ாபதிதாேன் 
 

482. தினக்குத னதன்னதில் திப்ித்து பயினிட்ையர் னார்?  
ஆண்டு?  
நதனத்துயேன் நன் ஞாப்ிபாேம், 
ஆண்டு :1812 
இைம் : தஞ்தே 

 
483. ாதி தத இனற்ினயர் னார்? 

ணிசநதாயினார் 
 

484. தல் சாக்ி - இக்ண குிப்ன ? 
2ம் சயற்றுதநத் பதாத 

 
485. மினில்ா நன்ன் - இக்ண குிப்ன ? 

ஈறுபட்ை திர்நதப் பனபபச்ேம் 
 

486. ணிசநதாயினாரின் சயறுபனர் ன் ? 
ணிசநததனர் 

 
487. ணிசநதாயினாரின் ேநனம் ? 

ேநணம் 
 

488. ாதினில் உள் அக்றுத்துக்ள்? 
ேநண ேநனத்திற்குரின அக்னத்துக்ள் 

 
489. ணிசநதாயினாரின் ாம் ? 

தைச்ேங் ாம் 
 

490. ாதி .... தல்றல் என்று. 
திபண்ீழ்க்ணக்கு 
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491. ாதினில் உள் பயண்ாக்ின் ண்ணிக்த? 
81 

 
492. தநிமனக்கு அனநனந்தா தல் து? 

ாதி 
 

493. ாதி நனந்துப்பானட்ள் னாதய? 
ம், இயங்ம், ேிறுாயற்ப்ன,நிகு, திப்ிி, சுக்கு 

 
494. "யணங்ி யமிபனாமிி..." னும் ாைின் ண் ன்? 

59 
 

495. யறீுதை பேம்பநாமி தநிழ்பநாமி உம் சயனொன்ின ாள்னதல்  
உனிர்பநாமி... னானதைன கூற்று ? 
ாயசபறு பனஞ்ேித்திபார் 

 
496. தினந்தின ண்னம் , ேரீ்த்த ாரினம் பானந்தின தூய்பநாமி  

தநிழ்ச்பேம்பநாமி... இது னார் யகுத்த பேம்பநாமி இக்ணம்? 
ரிதிநாற்தஞர் 

 
497. "பதான்தந, னன்தந, தூய்தந.....  யனம் 16 பேவ்யினல்  

தன்தநதக் பாண்ைது பேம்பநாமி; அதுசய ம்பநாமி"  
க்கூினயர் னார்? 
ாயாணர் 

 
498. உ பநாமிில் 2000 ஆண்டுள் சநற்ட்ைதும்  

யபாற்றுத்பதான்தநனேதைன பநாமிள் னாதய? அயற்ில்  
யமக்பாமிந்த பநாமிள் னாதய ? 
தநிழ், ேீம், ேநஸ்ினதம், இத்தனீ், ஈப்ன, ிசபக்ம். 
யமக்பாமிந்த பநாமிள் : இத்தனீ், ஈப்ன 

 
499. ைற்சாால் பாள்ப்ட்ை மந்தநிழ்க் ண்ைம் து? 

குநரிக்ண்ைம் (பனெரினாக் ண்ைம்) 
 

500. னதல் நாந்தன் சதான்ின இைம் து? அயன் சேின பநாமி து? 
குநரிக்ண்ைம் 
பநாமி : தநிழ்பநாமி 
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501. 3ம் தநிழ்ேங்ம் உனயா இைம் து? 
பதன்நதுதப 

 
502. ன்றுன பதந்தநிழ் ப்ாடினயர் னார்? 

ம்ர் 
 

503. யைபநாமினில் ந்துள் பநாமிள் ன்? 
தநிழ், ிபாினதம், ாி 

 
504. தநிதம தாய்பநாமினாக் பாண்ை பநாமிள் னாதய? 

ன்ைம், பதறங்கு, நதனாம், துறயம் 
 

505. ிபாகுனி - ம்பநாமி? 
யைன பநாமி 

 
506. னத்தநிழ்க்ாப்ினம் து ? 

ேிப்திாபம் 
 

507. ேங் இக்ினத்தின் பநாத்த அடிள் ? 
26,350 

 
508. உ இக்ினங்த ஆபாய்ந்தயர் னார்? ந்த  

ாட்தைச் சேர்ந்தயர் ? 
நில்சுயில், பேக் ாடு 

 
509. நக்ள் இக்ினம் ப்டும் தல்ள் து? 

ேங் இக்ினங்ள் 
 

510. நக்சுனல்ர் னார்? 
பநாமி திஞர் 

 
511. தநிழ் இக்ணம் டிக்ப் டிக் யினப்த்தத உண்ைாக்குயது –  

இது னானதைன கூற்று ? 
பல்ட் 

 
512. நக்கு ிதைக்ப்பற் இக்ண தல்றள் நிப்மதநனாது  

து? 
பதால்ாப்ினம் 
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513. பதால்ாப்ினத்தில் கூப்ட்டும் இக்ணம் னாதய? 
றேத்து, போல், பானள் 

 
514. பதால்ாப்ினரின் ஆேிரினர் னார்? 

அத்தினர் 
 

515. ந்திக்ணம் யகுத்தயர் னார்? 
அத்தினர் 

 
516. ிப்பாக்கும் ல்ா உனிர்க்கும் க் கூறும் தல் து ? 

தினக்குள் 
 

517. குடிநக்த ாப்ினத் ததயர்ாக்ின தல் து ? 
ேிப்திாபம் 

 
518. இன்தன பநாமினினல் யல்றர்ள் சணிப் ின்ற்த்தக்  

யமினததக் கூறும் தல் து? ஆபாய்ந்து கூினயர் னார்? 
தல் : பதால்ாப்ினம் 
கூினயர் : னதயர் நிசா 

 
519. தநிழ்பநாமி பாண்டுள் எிின் ண்ணிக்த ன்? 

500 
 

520. தநிழ்பநாமி பேம்பநாமி ஆ ஆண்டு ? 
2004 அக்சைார் 

 
521. உனர்திச்பேபநாமி ட்டுதப னாபால் பயினிைப்ட்ைது? ஆண்டு? 

ரிதிநாற்தஞர். 1901 
 

522. நதுதபத் தநிழ்ச்ேங் இதழ் து ? 
பேந்தநிழ் 

 
523. உனர்திச்பேம்பநாமி னும் ஆங்ி தல் னாபால்  

பயினிைப்ட்ைது? 
சதயசனப்ாயாணர் 

 
524. ரிதிநாற்தஞரின் இனற்பனர் ன் ? 

சூர்னாபானண ோஸ்திரினார் 
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525. ரிதிநாற்தஞரின் - பற்பார், ிந்த ாள்? 
பற்சார்: சாயிந்த ேியார், இட்சுநி அம்நாள் 
ாள் : ஜூத 1870 

 
526. ரிதிநாற்தஞரின் ஆேிரினர்ள் னார்? 

யைபநாமி : சாயிந்த ேியார்  
தநிழ் : நாயித்துயான் ோதி 

 
527. ரிதிநாற்தஞர் இங்தப் னின் ல்றரி து? 

பேன்தக் ிித்தயக் ல்றரி 
 

528. ரிதிநாற்தஞனக்கு சபாேிரினர் ணி யமங் னன்யந்த  
ல்றரி து? 
ஆக்சுசார்டு ல்தக்மம் 

 
529. ரிதிநாற்தஞர் தன் நாணயர்த வ்யாறு அதமத்தார்? 

இனற்நிழ் நாணயர் 
 

530. நதுதபத் தநிழ்ேங்ம் னானதைன சநற்ார்தயனில், னானதைன  
தததநனில் ிறுயப்ட்ைது? 
ததயர் : ாசுப சேதுதி 
சநற்ார்தய : ாண்டித்துதப 

 
531. ரிதிநாற்தஞனக்கு திபாயிை ோஸ்திரி னும் ட்ைத்தத  

யமங்ினயர் னார்? 
னாழ்ப்ாணம் ேி.தய.தாசநாதபார் 

 
532. ரிதிநாற்தஞர் ந்தில் தன் இனற்பனதப தநிழ்பநாமினில்  

பநாமிபனர்ப்ன பேய்து பயினிட்ைார்? 
திப்ாசுபத்பதாத 

 
533. ைத பேறத்தும் துடுப்னறக்கு உயதநக்ா கூப்ட்ை  

ஆங்ிப்ாைின் னன்சாடினா தநிழ்தல் து? 
ம்பாநானணம் (குப்ைம் - யிடுி டிது) 

 
534. ஆர்தரின் இறுதி னும் தத இனற்ினயர் னார்? 

பைன்ிேன் 
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535. யில்ினர் நில்ர் னதல்யபா ணினாற்ின ல்றரி து ?  
ந்ாட்தை சேர்ந்தயர்? 
பேன்தக் ிித்தயக் ல்றரி, ஸ்ாட்ாந்து 

 
536. ரிதிநாற்தஞர் றேதின ாைங்ள் னாதய? 

னொாயதி , ாயதி  
 

537. ேித்திபயி ன்னும் தத றேதினயர் னார்? 
ரிதிநாற்தஞர் 

 
538. ரிதிநாற்தஞர் உதபபனறேதின தல் து? 

குநபகுனபரின் ீதி பி யிக்ம் 
 

539. ஞாசாதிி இததம ைத்தினயர் னார்? னாபால்  
பதாைங்ப்ட்ைது? 
ைத்தினயர் : ரிதிநாற்தஞர் 
பதாைங்ினயர் : ன.ேி.னர்ணிங்ம் 

 
540. ரிதிநாற்தஞர் தன் ட்டுதபத ந்த பனரில்  

பயினிட்ைார்? 
தநிழ் யினாேங்ள் 

 
541. பநாமிபனர்ப்னத் தன 

Aesthetic 
இனற்த யப்ன 

 
Biology 
உனிர்தல் 
 
Classical language 
உனர்திச் பேம்பநாமி 
 
Instinct 
இனற்த அிவு 
 
Order of nature 
இனற்த எறேங்கு 
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Snacks 
ேிற்றுணவு 
 

542. ாபகுறுக்ம் ந்த இைத்தில் ந்த அயில் குதந்து எிக்கும் ? 
போல்றக்கு னதில் : 1 1/2 நாத்திதப அயில் எிக்கும் 
போல்றக்கு இதைனில் : 1 நாத்திதப அயில் 
எிக்கும் 
போல்ின் இறுதினில் : 1 நாத்திதப அயில் எிக்கும் 

 
543. போல்ின் னதில் நட்டும் யனம் குறுக்ம் து? குதந்து  

எிக்கும் நாத்திதபனின் அவு ? 
ஐாபக்குறுக்ம், 1 1/2 நாத்திதப அயில் எிக்கும். 

 
544. ிரித்து றேது  

ஃதீு 
ல்+ததீு 

 
545. பதாைர்த ண்ைி  

தினயள்றயர் தினக்குத இனற்ிார் 
பேய்தித்பதாைர் 
 
ங்ச பேல்ிாய்? 
யிாத்பதாைர் 
 
அசைனப்ா... ! வ்யவு பரின ரி? 
உணர்ச்ேித்பதாைர் 
 
அமன் ாைம் றேதுிான் 
திிதத்பதாைர் 

 
ார்சநம் டுதநனா உதமத்தார்; அதால் யாழ்யில் உனர்ந்தார். 
பதாைர்ிதத்பதாைர் 
 
சற்று னனல் யேீினதால் ள்ிக்கு யிடுனத 
தயத்பதாைர் 
 
ார்த்துப்சா யநாப் டி 
ட்ைதத் பதாைர் 
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நாயட்ை ஆட்ேினர் பாடி ற்ிார் 
பேய்யிதத்பதாைர் 
 
பாடி நாயட்ை ஆட்ேினபால் ற்ப்ட்ைது 
பேனப்ாட்டுயிதத்பதாைர் 
 
னபட்ேிக் பாடி தினக்குள் ற்ாள் 
தன்யிதத்பதாைர் 
 
னபட்ேிக் பாடி தினக்குள் ற்ித்தாள் 
ியிதத்பதாைர் 
 
தச்பேல்யி ட்டுதப றேதிாள் 
உைன்ாட்டுத்பதாைர் 
 
தச்பேல்யி ட்டுதப றேதிள் 
திர்நதத்பதாைர் 
 
தச்பேல்யி ட்டுதப றேதாநல் இபாள் 
பானள்நாபா திர்நதத்பதாைர் 
 

546. மபநாமிறக்கு பநாமிபனர்ப்னத் தன 
Health  is wealth 
ஆசபாக்ினசந பேல்யம் 
 
Too much of anything is good for nothing 
அவுக்கு நீிால் அநிர்தனம் ஞ்சு 
 
No pain no gain 
உதமப்ின்ி ஊதினநில்த 
 
Haste makes waste 
தின ாரினம் ேிதிப் சாகும் (அ) 
தாத ாரினம் ேிதாது 
 
Knowledge is power 
அிசய ஆற்ல் 
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547. என ாட்டில் ிந்த நக்றக்கு சயண்ைப்டும் ற்றுறள்  
ததனான ற்று பநாமிப்ற்று க்கூினயர் னார்? 
தந்தத பரினார் 

 
548. தினக்குள் என யகுப்ார்க்சா என நதத்தார்க்சா என  

ித்தார்க்சா  என பநாமினார்க்சா என ாட்ைார்க்சா  
உரினதன்று. அது நன்ததக்கு -  உகுக்குப் பாது - இது  
னானதைனக் கூற்று ? 
தின.யி. 

 
549. தினயள்றயர் சதான்ினிபாயிட்ைால் தநிமன் ன்னும் ஏர் இம்   

இனப்தா உத்தார்க்குத் பதரிந்தினக்ாது. தினக்குள் ன்னும்  
என  தல் சதான்ினிபாயிட்ைால், தநிழ்பநாமி ன்னும் என  
பநாமி இனப்தா  உத்தார்க்குத் பதரிந்தினக்ாது . - இது 
னானதைனக் கூற்று  ? 
ி.ஆ.ப.யிசுயாதம் 

 
550. னதில்ார்(கு) ஊதினநில்த நததனாம் 

ோர்ில்ார்க் ில்த ித –  
இக்குட்ாயில் னின்று யந்த அணி ன் ? 

டுத்துக்ாட்டு உயதநனணி 
 

551. அனபன்னும் அன்ீன் குமயி பானபன்னுஞ் பேல்யஸ்  
பேயிினால்  உண்டு - இக்குட்ாயில் னின்று யந்த அணி ன்  
உனய அணி 

 
552. பயண்ேங்ித ாதில் குதமனா அணிந்தயர் னார் ? 

ேங்பன் 
 

553. தினாவுக்பேர் ிந்த ஊர் து ? 
தினயானெர் 

 
554. தினாவுக்பேரின் பற்சார் பனர் ன் ? 

னமார், நாதிினார் 
 

555. தினாவுக்பேரின் தநக்த பனர் ன் ? 
தியதி 
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556. தினாவுக்பேரின் சயறு பனர்ள் ன் ? 
தனசேர், அப்ர், யாீேர் 

 
557. தினாவுக்பேரின் இனற்பனர் ன் ? 

நனள்ீக்ினார் 
 

558. தினாவுக்பேரின் பி ன் ? 
பதாண்டு பி 

 
559. ானன்நார்ள்  அதமக்ப்டுயர்ள் னார் ? 

தேய அடினார்ள் 
 

560. தேய ேநனக்குபயர்ின் ண்ணிக்த ன் ? 
63 

 
561. ானன்நார்ின் ண்ணிக்த ன் ? 

63 
 

562. தாண்ைம் ாடுயதில் யல்யர் னார் ? 
தினாவுக்பேர் 

 
563. தாண்ைசயந்தர் ப்டுயர் னார் ? 

தினாவுக்பேர் 
 

564. சத+யாபம் ன்னும் போல்ின் பானள் ன்? 
பதய்யத்தன்தந உதைன இதேப்ாைல்ள் 

 
565. சத+ஆபம் ன்னும் போல்ின் பானள் ன் ? 

பதய்யத்திற்கு சூட்ைப்பற் ாநாத 
 

566. தேயத்தினனதின் ண்ணிக்த ன் ? 
12 

 
567. தேயத்தினனதறள் னதல் 7ன் பனர் ன்? 

னெயர் சதயாபம் 
 

568. தினாவுக்பேர் அனின ாைல்ள் .... , .... , .... தினனதள். 
4,5,6 
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569. "ாநார்க்கும் குடினல்சாம்.." னும் ாைல் இைம்பற் தினனத  
6 

 
570. "ாநார்க்கும் குடினல்சாம்.." னும் ாைல் ந்த யதச்சேர்ந்தது ? 

தினத்தாண்ைம் 
 

571. "ாநார்க்கும் குடினல்சாம்" னும் ாைல் ப்ாைறக்கு  
னன்சாடினாய் அதநந்தது?  
ாபதினாரின் "அச்ேநில்த..! அச்ேநில்த ...!”  ாைல் 

 
572. "அிவு அற்ம் ாக்குங் னயி" ன்யர் னார்? 

யள்றயர் 
 

573. "அண்ைப் குதினின் உண்தைப் ிக்ம் ..... " னும் யரிள்  
இைம்பற்  தல் து ? 
தினயாேம் 

 
574. பனபயடிப்னக் பாள்ததன குிக்கும் ாைல்யரிள் இைம்பற்  

தல் து ? 
தினயாேம் 

 
575. உகு ன்னும் தநிழ்ச்போல் ச்போல்ின் அடிப்தைனில் ிந்தது  

உவு 
 

576. உவு ன்னும் போல்ின் பானள் ன் ? 
சுற்றுதல் 

 
577. ஞாம் ன்னும் போல் ச்போல்ின் அடிப்தைனில் ிந்தது ? 

ஞால் 
 

578. ஞால் ன்னும் போல்ின் பானள் ன் ? 
பதாங்குதல் 

 
579. "யிது ிதஇன ானனம்" னும் ாைல் யரிள் இைம் பற்  

தல் து  
னானூறு 
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580. "யிது ிதஇன ானனம்" னும் பதாைர் கூறும் னத்து ன் ? 
யாத்தில் ாற்ில்ா பயற்ிைம் உண்டு 
 

581. "யயன் யா யானூர்தி.. " னும் பதாைர் இைம்பற் தல் து ? 
னானூறு 

 
582. "யயன் யா யானூர்தி.. " னும் பதாைரின் பானள் ன் ? 

யயால் யப்ைாத யானூர்தி, தற்சாததன பேனற்தசாத  
சான்து. 

 
583. "தமீ்ிமி ந்திபம் ந்தல் யனத்த" னும் பதாைர் இைம்பற் தல்  

து ? 
திற்றுப்த்து 

 
584. "தமீ்ிமி ந்திபம் ந்தல் யனத்த" னும் பதாைரின் பானள் ன் ? 

னம்ன ிமினேம் ந்திபம் (ந்திபயினல்) 
 

585. "ந்தக் சணினேம் ந்திபக் ிணறும்" னும் பதாைர் இைம்பற்  
தல் து  
பனங்தத 

 
586. "ந்தக் சணினேம் ந்திபக் ிணறும்" னும் பதாைரின் பானள்  

ன் ? 
ிசபக்த்தின் "டிபாய்" சாரில் குிப்ிைப்டும் ந்திபகுதிதப 

 
587. பனங்ததனின் ாணப்டும் ந்திப னாத தனுைன்  

எப்ிைப்டுிது  
டிபாய் சாரின் ந்திபக்குதிதப 

 
588. "டிபாய்" சாரில் குிப்ிைப்டுயது து ? 

ந்திபக்குதிதப 
 

589. "டிபாய்" சார் ந்ாட்டு ாரித்தில் ாணப்டுிது ? 
ிசபக் ாரிம் 
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590. "எனதந சதாற்த்து சயறு யப்ின் இங்குதிர் யிடூஉம்  
ங்பறே  நணிறம்"  னும் பதாைர் இைம்பற் தல் து ?  
ாதத ? 
ேிப்திாபம், ஊர்ாண்ாதத 

 
591. "எனதந சதாற்த்து சயறு யப்ின் இங்குதிர் யிடூஉம்  

ங்பறே  நணிறம்"   னும் பதாைர் தற்சாதுள் 
த்துதனேைன் எப்ிைப்டுிது ? 
சயதினினல் கூறு 
 

592. பேம்நண் ிம் ன்து .... அடிப்தைனில் பனர் பாண்ைது. 
ிம் 

 
593. உயர்ிம் ன்து .... அடிப்தைனில் பனர் பாண்ைது. 

சுதய 
 

594. ர் ிம் ன்து .... அடிப்தைனில் பனர் பாண்ைது. 
தன்தந 

 
595. "பேம்னப் பனல் ீர்ப்சா" னும் பதாைர் இைம்பற் தல் து  

குறுந்பதாத 
 

596. "அல்யனல் பாமிந்தும் உறுநிைத் துதயா உயர்ிம்" னும்  
பதாைர்  இைம்பற் தல் து ? 
னானூறு 

 
597. நிகுந்த ீதபப் பற்றும் னந்தபாத ிம் து? 

உயர்ிம் 
 

598. "னயாக் பதனர் ல்ாதயர்" -இது னானதைனக் கூற்று ? 
தினயள்றயர் 

 
599. தற்கும் னன்ைாத ிம் து ? 

ர்ிம் 
 

600. "அடதயத் துதத்து ழ்ைதப் னட்டி" க்கூினயர் னார்? 
ஐதய 
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601. "ஏர் அடயிதச் ேதகூிட்ை சாணினும் உன்" கூினயர்  
னார்? 
ம்ர் 
 

602. "அடதயத் துதத்து ழ்ைதப் னட்டி" ,"ஏர் அடயிதச்  
ேதகூிட்ை சாணினும் உன்" னும் பதாைர்ால்  அினப்டும் 
உண்தந ன் ? 
அடதய ிக்வும் சேர்க்வும் னடினேம். 

 
603. நதமதன அநிழ்தம் ன்யர் னார்? 

யள்றயர் 
 

604. "உைம்ார் அமினின் உனிபார் அமியர்" ன்யர் னார்? 
தினனெர் 

 
605. உைல் உறுதினாய் இனக் தய ேநித பாண்டினக் சயண்டும்  

யாதம், ேதீம், ித்தம் 
 

606.  “நனந்தாித் தப்ா நபத்தற்ால்" க்கூறும் தல் து ? 
தினக்குள் 

 
607. ேித்த நனத்துயத்தத யர்த்தயர்ள் னார்? 

18 ேித்தர்ள் 
 

608. "உைம்ிதை சதான்ிற் பான்த அறுத்ததன் உதிபம் ஊர்ி  
அைறச்  சுட்டு சயபார் நனந்திால் துனபம் தரீ்யர்" னும் 
பதாைதபக் கூினயர்  னார்? 
ம்ர் 

 
609. "ண்ணிைந் தப்ின ண்ணப்ன் யபாறு ஊனுக்கு ஊன்" ,"உைம் 

ிதை  சதான்ிற் பான்த அறுத்ததன் உதிபம் ஊர்ி அைறச்  
சுட்டு சயபார்  நனந்திால் துனபம் தரீ்யர்" அனும் பதாைரிால்  
அினப்டும் னத்து  ன்? 
அறுதய நனத்துயம். 

 
610. நணிசநதனின் சதாமி னார்? 

சுதநதி 
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611. சுதநதினின் தந்தத குைத ேரிபேய்தயர் னார்? 
னத்த துயிள் 

 
612. ேரிந்த குைத ேரி பேய்த பேய்திதனக் கூறும் தல் து ? 

நணிசநத 
 

613. "னல்ாிப் னைாய்" னும் பதாைர் இைம்பற் தல் து ? 
தினயாேம் 

 
614. "னல்ாிப் னைாய்" னும் பதாைர் கூறும் உண்தந ன்? 

ல்யத உனிர்ின் ரிணாந யர்ச்ேி 
 

615. "நானுைப் ிப்ினுள் நாதா உதபத்து ஈநில் ினநி பேனயிில்   
ிதமத்தும்" னும் ாைடிள் பதரியிக்கும் னத்து ன்? 
னயினல் அிவு 

 
616. "குட்தை எி" ன்னும் தததன றேதினயர் னார்? 

ன.யபதபாோர் 
 

617. யாழ்யினறக்கு இக்ணம் யகுத்தயர் னார்? 
தநிமர்ள் 

 
618. எறேக்னத ன்னும் பானள் தனம் போல் து ? 

பானள் 
 

619. பானிக்ணத்தின் யதள் ன்? 
அம், னம் 

 
620. அத்திதணள் னாதய ? 

குிஞ்ேி, னல்த, நனதம், பய்தல், ாத 
 

621. அன்ின் ந்திதண ப்டுயது து ? 
குிஞ்ேி, னல்த, நனதம், பய்தல், ாத 

 
622. அப்பானறக்குரின பானட்ள் னாதய ? 

னதற்பானள், னப்பானள், உரிப்பானள் 
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623. னதற்பானின் யதள் ன் ? 
ினம் பாறேதும் 

 
624. அபயாறேக்ம் ிமக் ாபாணம் ன்? 

னதற்பானள் 
 

625. ித்தின் யதள் ன்? 
குிஞ்ேி, னல்த, நனதம், பய்தல், ாத 

 
626. நதனேம் நதச்ோர்ந்த இைம் து? 

குிஞ்ேி 
 

627. யனறம் யனல் ோர்ந்த இைம் து? 
நனதம் 

 
628. ாடும் ாடு ோந்த இைம் து? 

னல்த 
 

629. ைறம் ைல் ோர்ந்த இைம் து? 
பய்தல் 

 
630. நணறம் நணல் ோர்ந்த இைம் து? 

ாத 
 

631. பாறேதின் யதள் ன் ? 
ேிறுபாறேது, பனம்பாறேது 

 
632. ஆண்டின் கூறுள் ப்டுயது து? 

பனம்பாறேது 
 

633. என ாின் கூறுள் ப்டுயது து? 
ேிறுபாறேது 

 
634. ஆண்டின் கூறுள் த்தத? 

6 
 

635. ாின் கூறுள் த்தத? 
6 
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636. பனம்பாறேது: 
ார்ாம்    - ஆயணி, னபட்ைாேி 
னன்ிக்ாம்  - நார்மி, தத 
ின்ிக்ாம்   - நாேி, ங்குி 
இசயிற்ாம் - ேித்திதப, தயாேி 
னதுசயிற்ாம் - ஆி, ஆடி 
குிர்ாம்        - ப்ேி, ார்த்தித 

 
637. ேிறுபாறேது: 

ாத    - ாத 6 - 10 யதப 
ண்ல் - ாத 10 - ிற்ல் 2 யதப 
ற்ாடு   - ிற்ல் 2 - நாத 4 யதப 
நாத    - நாத 4 - இபவு 10 யதப 
னாநம்     - இபவு 10 - இபவு 2 யதப 
தயத - இபவு 2 - ாத 6 யதப 

 
638. திதணனேம் பாறேதும் : 

குிஞ்ேி  
பனம்பாறேது - குிர்ாம், னன்ிக்ாம் 
ேிறுபாறேது – னாநம் 

 
னல்த 
பனம்பாறேது : ார்ாம் 
ேிறுபாறேது : நாத 

 
நனதம் 
பனம்பாறேது : 6 பனம்பாறேதுள் 
ேிறுபாறேது : தயத 

 
பய்தல் 
பனம்பாறேது : 6 பனம்பாறேதுள் 
ேிறுபாறேது : ற்ாடு 

 
ாத 
பனம்பாறேது : இசயில், னதுசயில், ின்ி 
ேிறுபாறேது  : ண்ல் 
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639. அந்தந்த ித்திற்குரின பதய்யம் , நக்ள், உணவு , யிங்கு  
சான்தய  .... ஆகும் 
னப்பானள் 

 
640. னப்பானள் : 
குிஞ்ேி  

பதய்யம்  : னனன் 
நக்ள்  : பயற்ன், குயர், குத்தி 
உணவு  : நதபல், தித 
யிங்கு  : னி, படி, ேிங்ம் 
ன   : குிஞ்ேி, ாந்தல் 
நபம்   : அில், சயங்த 
தய : ிி, நனில் 
ஊர்   : ேிறுகுடி 
ீர்   : அனயிீர், சுதீர் 
த  : பதாண்ைம் 
னாழ்  : குிஞ்ேி னாழ் 
ண்  : குிஞ்ேிப்ண் 
பதாமில்  : சதபடுத்தல், ிமங்கு அழ்தல் 

 
னல்த 

பதய்யம்  : தினநால் 
நக்ள்  : சதான்ல், ஆனர், ஆய்ச்ேினர் 
உணவு  : யபகு, ோதந 
யிங்கு  : னனல், நான் னி 
ன   : னல்த சதான்ி 
நபம்  : பாய்னா, ானா 
தய  : ாட்டுக்சாமி 
ஊர்   : ாடி, சேரி 
ீர்  : ாட்ைாறு 
த  : றுசாட்த 
னாழ்  : னல்தனாழ் 
ண்   : னல்தப்ண் 
பதாமில்  : று தறேவுதல், ிதப சநய்த்தல் 

 
நனதம் 

பதய்யம்  : இந்திபன் 
நக்ள்  : ஊபன், உமயர், உமத்தினர். 
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உணவு  : பேந்பல், பயண்பணல் 
யிங்கு : னதந, ீர்ாய் 
ன  : பேங்றேீர், தாநதப 
நபம்   : ாஞ்ேி, நனதம் 
தய  : ாதப, ீர்க்சாமி, அன்ம் 
ஊர்   : சனொர், னெதூர் 
ீர்   : நதக்ிணறு, பாய்த 
த  : நணனமா, பல்ரிிதண 
னாழ்   : நனதனாழ் 
ண்   : நனதப்ண் 
பதாமில்  : பல்ரிதல், த ித்தல் 

 
பய்தல் 

பதய்யம்  : யனணன் 
நக்ள்  : சேர்ப்ன், பதன், பத்தினர் 
உணவு  : நீன், உப்னக்கு பற் பானள் 
யிங்கு  : னதத, சுா 
ன   : தாதம, பய்தல் 
நபம்   : னன்த, ஞாமல் 
தய  : ைற்ாம் 
ஊர்   : ட்டிம், ாக்ம் 
ீர்   : நணற்ிணறு, உயர்மி 
த  : நீன்சாட்த 
னாழ்   : யிரி னாழ் 
ண்   : பேவ்யமிப்ண் 
பதாமில்  : நீன்ிடித்தல், உப்ன யிதயித்தல் 

 
ாத 

பதய்யம்  : பாற்தய 
நக்ள்  : னிர், னிற்ினர் 
உணவு  : சூதனாைால் யனம் பானள் 
யிங்கு  : யினிமந்த னாத 
ன   : குபயம், ாதிரி 
நபம்   : இறப்த, ாத 
தய  : னா, னந்து 
ஊர்   : குறும்ன 
ீர்  : யற்ின சுத, ிணறு 
த  : துடி 
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னாழ்   : ாத னாழ் 
ண்   : ஞ்சுபப்ண் 
பதாமில்  : யமிப்ி, ிதப யர்தல் 

 
641. பானள் தன : 

ல் 
ஞானிறு 

 
ாடு 
நதனேம் சபம் 

 
இைர் 
துன்ம் 

 
நாப்ன 
ாதுாப்ன 

 
ைத 
துன்ம் 

 
நன் 
நன் 

 
னல்ார் 
ற்ார் 

 
நதத 
துதண 

 
நபா 
ாதுாயல் இல்ாத 

 
தததந 
தன்தந 

 
பேற்ார் 
தயர் 
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யன்தந 
யிதந 

 
தநர் 
உயிர் 

 
சண்தந 
ட்ன 

 
642. இக்ண குிப்ன: 

பயண்குதம 
ண்னத்பதாத 

 
நர்ச்சேயடி 
உயதநத்பதாத 

 
சதர்ந்து  
யிதபனச்ேம் 

 
உற் சாய் 
பனபபச்ேம் 

 
உாஅதந 
பேய்னேிதே அபதை 

 
பால் 
பதாமிற்பனர் 

 
யன்தந 
ண்னப்பனர் 

 
தக்ார் 
யிதனாதனேம் பனர் 

 
இல்த 
குிப்ன யிதனற்று 
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643. ிரித்து றேது : 
ிணினிசனாம் 
ிணி + அிசனாம் 

 
ந்ாறம் 
 + ாறம் 

 
சதயாபம் 
சத + யாபம் ; சத + ஆபம் 

 
ற்ாடு 
ல் + ாடு 

 
644. தநிமாக்ம் தன  

All that glitter is not gold 
நின்னுயபதல்ாம் பான்ல் 

 
Art is long but life is short 
ல்யி தபனி ற்யர் ாள்ேி 

 
Barking dog seldom bite 
குதபக்கும் ாய் டிக்ாது 

 
Even a pin is good for something 
ேிறு துனம்னம் ல்குத்த உதவும் 

 
Take time by the forelock 
ாத்சத ைதநதனச்பேய் 
னயத்சத னிர் பேய் 

 
645. "அரினா ேனக்ச னாால் உக்குச்ேரினானம் உண்சைா தநிசம"   

ப்ாடினயர் னார் ? 
ஆேிரினர் பனர் பதரினயில்த 

 
646. ல்சரிால் பேய்னேம் ாற்பணத் சதர்ப்னட்டிச் போல்சர் உமயர்   

பதாகுத்தணீ்டி - னும் யரிள் இைம்பற் தல் ? 
தநிழ்யிடு தூது 
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647. சாிப்னயர்த குட்டுயர் னார்? 
அதியபீபாந ாண்டினன் 

 
648. சாிப்னயர்ின் பேயினறுப்யர் னார்  

யில்ினத்தூபார் 
 

649. சாிப்னயர்ின் தததன பயட்டுயர் னார்? 
எட்ைக்கூத்தர் 

 
650. யிததா உனயம் பேய்னப்ட்ைதய தய ? 

ன்பிள் (தயதனப்ம், பௌைம், ாஞ்ோம், நாதம்) 
 

651. ர்ா உனயம் பேய்னப்ட்ைதய தய ? 
ாற்பணங்ள் (நம், னத்தி, ேித்தம், அங்ாபம்) 

 
652. யனின் யபப்னா உனயம் பேய்னப்ட்ைதய தய ? 

ால்யதப்ாக்ள் (பயண்ா, ஆேிரினப்ா,ிப்ா, யஞ்ேிப்ா) 
 

653. நதைா உனயம் பேய்னப்ட்ைதய தய ? 
ாயிங்ள் (துத,தாமிதே,யினத்தம்) 

 
654. ாற்பணங்ா உனயம் பேய்னப்ட்ைதய தய ? 

ர் (நம், னத்தி, ேித்தம்,அங்ாபம்) 
 

655. தய யிதப்பானட்ானி ? 
அம், பானள், இன்ம், யடீு 

 
656. தூது ந்த யத இக்ினத்ததச் ோர்ந்தது ? 

ேிற்ிக்ினம் 
 

657. ிபயண்ாயில் தூது அனுப்ப் பானத்தநா பானட்ள் தய? 
உனர்தித நற்றும் அஃித  

 
658. தநிழ்யிடு தூதின் ாட்டுதைத்ததயர் னார் ? 

போக்ாதபனநான் 
 

659. நதுதபனில் சாயில் பாண்டினக்கும் இதயன் னார் ? 
போக்ாதபனநான் 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    
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660. "தித்திக்குங் பதள்னதாய்த் பதள்னதின் சநா னத்திக்  
ிசனன்  னத்தநிசம" ப்ாடினயர் னார் ? 
ஆேிரினர் பனர் பதரினயில்த 

 
661. தநிழ்யிடு தூதின் ஆேிரினர் னார் ? 

ஆேிரினர் பனர் பதரினயில்த 
 

662. னதல் நாந்தன் சதான்ின இைம் து ? 
இபனரினா 

 
663. நித ாரித் பதாட்டில் து ? 

இபனரினா 
 

664. குநரி நத,ஃறுி  ஆறு னதினதய ங்ினந்தது ? 
குநரிக்ண்ைம் 

 
665. "ஃறுி ஆற்றுைன் ன்நத அடுக்த்துக் குநரிக்சாடும்  

பாடுங்ைல்  பாள்" - இவ்யரிள் இைம் பற் தல் து ? 
ேிப்திாபம் 

 
666. திங்பாடும் பேறேம்ரிதி தன்பாடும் யிண்சணாடும் உடுக்  

சாடும்  நங்குல்ைல் இயற்பாடும் ிந்த தநிறேைன் ிந்சதாம்  
ாங்ள் "  ப்ாடினயர் னார் ? 
ாபதிதாேன் 
 

667. ி.ன.10ம் தற்ாண்டில் தநிமத்திினந்து அபேன் ோநனுக்கு   
அனுப்ப்ட்ை பானட்ள் னாதய ? 
னாதத்தந்தம்,நனில்சதாத, யாேதப்பானட்ள் 

 
668. "தநிழ்ச்ேங்ம் இனந்தது ன் நபனச்பேய்தி இதையிைாது இனந்து   

யனிது. இந்தினாயில் இத்ததன நபனச்பேய்தி  
சயபபங்குநில்த"  - இது  னானதைனக்கூற்று ? 
திானம் அடிள் 

 
669. "தநிழ்பறே கூைல்" க்கூறும் தல் து? 

னானூறு 
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670. "தநிழ்சயி"க்கூறும் தல் து? 
ரிாைல் 

 
671. "கூைில் ஆய்ந்த எண்தநீ் தநிமின்" க்கூறும் தல் து? 

நணியாேம் 
 

672. ண்தைக்ாத்து யாணிப் பானட்ள் துதனங்ிினந்து   
ற்றுநதினா பேய்திதனக் கூறும் தல் து ? 
ட்டிப்ாத, நதுதபக்ாஞ்ேி 

 
673. "ீரின் யந்த ிநிர்ரிப் னபயினேம் 

ாின் யந்த னங்ி னெதைனேம் 
யைநதப் ிந்த நணினேம் பான்னும் 
குைநதப் ிந்த ஆபனம் அிறம்....  நனங்ின ந்தத நறுகு"  
  -  இவ்யரிள் இைம் பற் தல் து ? 
ட்டிப்ாத 

 
674. நிதன் தன் உணர்ச்ேித பயிப்டுத்த  ததக் னயினாய்  

பாண்ைான் ? 
இதே 

 
675. இதே நபனத பயிப்டுத்தும் தல் து ? 

பதால்ாப்ினம், ேங் இக்ினம், ேிப்திாபம் 
 

676. "பம்ின் நத"  உதபக்கும் தல் து ? 
பதால்ாப்ினம் 

 
677. ாணன், ாடிி, கூத்தன், யிி ன்யர்ள் னார் ? 

இனிதே ாைக் தஞர்ள் 
 

678. எப்ாரி ன்தன் பானள் ன் ? 
இயனக்கு எப்ார் எனயனநிர் 

 
679. ர்ாை இதேக்குத் தாய் து ? 

தநிமிதே 
 

680. "ண்சணாடு தநிபமாப்ாய்" க்கூறும் தல் து ? 
சதயாபம் 
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681. "குமிிது னாமிிது" க் கூறும் தல் து? 
தினக்குள் 
 

682. "உறேதுண்டு யாழ்யாசப யாழ்யார்" னும் யரிள் இைம்பற் தல்  
து? 
தினக்குள் 

 
683. "ிறு ிந்து பனர்தல் ாதக்குக் ைச" - னும் யரிள்  

இைம்பற்  தல் து ? 
னப்ாைல் 

 
684. பண்ின் பனயபீத்திதப் ாடும் னயர் னார் ? 

எக்கூர் நாோத்தினார் 
 

685. "ல்ிதேக் ைாம்னத ன்ன் பயற்ில் பயல்ன மதத்தும்  
சநம்ைத் தங்சான் யாதனேம் குபங்கும் யிதேன னந்தடீ்டின 
அைல்னத படுசயல் ஆட்பாண்ை சதயன்" னும் ாைில் 
இைம்பற்யர்ள் னார் ? 
ேங்ா நன்ன் ன்ன் நற்றும் பனங்குன்றூர்ப் 
பனங்பௌேிார். 

 
686. பதால்மங்ாத்தப்ற்ி ஆய்வு பேய்தல் ... ப்டும் 

பதால்ினல் (அ) பதால்பானினல் 
 

687. பதால்ினத ஆங்ித்தில் வ்யாறு அதமப்ர் ? 
ஆர்க்ினாஜி 

 
688. பதான்தநக்ாம் ன்து து ? 

நிதன் ாசைாடினா யாழ்ந்த ாத்திினந்து யபாற்றுக்கு  
னந்ததன ாம் யதப. 

 
689. சோமர்ின் ைற்தப பம் து ? 

ாயிரிப்னம்ட்டிணம். 
 

690. னத்தயிாபம் ப்டுயது து ? 
னத்த ிக்குள் தங்குநிைம்.  
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691. ாயிரினம்ட்டிணம் இனந்ததற்ாண ஆதாபங்ள் ிதைத்த இைம்  
து?  ஆண்டு ? 
ீமார்பயி, 1963 

 
692. தநிமர்ின் யபீ யிதனாட்ைா றுதறேவுதல் சான் ததைனம்   

ிதைத்த இைம் து ? 
பநாஞ்ேதாசபா 

 
693. னதுநக்ள் தாமிள் அதி அயில் ிதைத்த இைம் து ? ஆண்டு  

தூத்துக்குடி நாயட்ைம் ஆதிச்ேல்றர், 1876,2003 
 

694. னதுநக்ள் தாமிள் ந்த ாத்ததச்ோர்ந்தது ? 
ி.ன.300- ி.ி. 300 

 
695. ிதபநாமி ஈற்றும் யனபநாமி னதல் சேர்யது ... ஆகும் 

னணர்ச்ேி 
 

696. இன போற்ள் வ்யித நாற்நின்ி இனல்ா சேர்யது .. ஆகும் 
இனல்ன னணர்ச்ேி 

 
697. பான்யதனல் யற்ிக்கு .ா ? 

இனல்ன னணர்ச்ேி 
 

698. என போற்ள் சேனம்சாது சதான்ல், படுதல், திரிதல் ஆின   
நாற்ங்ள் ற்டுநானின் அது .. ஆகும். 
யிாபப் னணர்ச்ேி 

 
699. திதேப்பனனம் ிப்பனனம் சேர்யது ... ஆகும் 

திதேப்பனர் னணர்ச்ேி 
 

700. திதேப்பனர் னணர்ச்ேினின் சாது ற்டும் நாற்ம் ன் ? 
ிதபநாமினின் இறுதி றேத்துக்ா  க், கு ீங்கும் 
ிதபநாமினின் இறுதி றேத்து  கு ீங்ி ப பநய் பநாிப் 
னணனம் 

 
701. ிம், சுதய, அவு, யடியம் குித்து யனம் பனர்ள் ன் ? 

ண்னப்பனர் னணர்ச்ேி 
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702. பேம்தந, ேிறுதந சான் போற்ள் யற்ிக்கு .ா ? 
ண்னப்பனர் 

 
703. பானள் தன : 

ா என ான்கு - 
பயண்ா,ஆேிரினப்ா,ிப்ா,யஞ்ேிப்ா 

 
ாற்பணம் 
நம்,னத்தி,ேித்தம்,அங்ாபம் 

 
தயதனப்ம் 
ஆசுயி 

 
பௌைம் 
நதுபயி 

 
ாஞ்ோம் 
ேித்திபயி 

 
நாதம் 
யித்தாபயி 

 
ாிசபம் 
பதன்த 

 
704. ிரித்து றேது : 

ாற்பணம் 
ான்கு + பணம் 

 
பணத்சதர் 
பணத்து + ர் 

 
இங்ி 
இதந + ி 

 
னயிமி 
னதந + யிமி 
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பரினன் 
பனதந + அன் 

 
ாேித 
சுதந + இத 

 
பாற்குைம் 
பான் + குைம் 

 
யைிமக்கு 
யைக்கு + ிமக்கு 

 
பதன்சநற்கு 
பதற்கு + சநற்கு 

 
யைநத 
யைக்கு + நத 

 
பதன்திதே 
பதற்கு + திதே 

 
ீழ்ாடு 
ிமக்கு + ாடு 

 
சநாடு, சநல்ாடு 
சநற்கு + ாடு 

 
தங்கூழ் 
சுதந + கூழ் 

 
ேிற்சாதை 
ேிறுதந + ஏதை 

 
சேதாம்ல் 
பேம்தந + ஆம்ல் 

 
னங்குனில் 
னதந + குனில் 
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யட்ைக்ல் 
யட்ைம் + ல் 
 
ிங்ைந்தான் 
ிம் + ைந்தான் 

 
705. தநிமாக்ம் தன 

Man proposes ; God disposes 
ாம் என்று ிதக் பதய்யம் என்று ிதக்கும். 

 
Strike the rod while it is hot 
ிந்து யனம்சாது ாரினம் ஆற்ிக்பாள் 
ாற்றுள்சாசத தூற்ிக்பாள் 
இனம்ன ிந்து யனம்சாது ேம்நட்டினால் அடி 

 
Familiarity breeds contempt 
மப்மப் ாறம் னிக்கும் 

 
The mills of god grind slow but sure 
அபேன் அன்றுக் பால்யான் பதய்யம் ின்றுக் பால்றம். 

 
The face is the index of the mind 
அத்தின் அமகு னத்தில் பதரினேம் 

 
706. அப்னதினடிின் ஊர் து ? 

திங்றெர் 
 

707. அப்னதினடிின் பதாண்டு னாரின் சரில் பேய்னப்ட்ைது  
தினாவுக்பேர் 

 
708. இந்த நத றேப் ாைப்ட்ை திம் து ? 

"என்று பாாம் ... " 
 

709. யாீேர் ப்டுயர் னார் ? 
தினாவுக்பேர் 
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710. ல்சாடு சேர்த்துக்ட்டி ைில் ிந்தசாதும் அக்தசன  
பதப்நாக் பாண்டு தபசேர்ந்தயர் னார் ? 
தினாவுக்பேர் 

 
711. தினாவுக்பேர் ந்த சானிால் ாதிப்ட்ைார் ? 

சூத 
 

712. பரினனபாணத்தத அனினயர் ? 
சேக்ிமார் 

 
713. சேக்ிமார் ிந்த ஊர் து ? 

குன்த்தூர் (ாஞ்ேினபம் நாயட்ைம்) 
 

714. சேக்ிமாரின் இனற்பனர் ன் ? 
அனண்பநாமித்சதயர் 

 
715. சேக்ிமார் னாரிைம் ணி னரிந்தார்? ன் ணி ?  

அானச்சோமிைம் தததந அதநச்ேபாப் ணினரிந்தார் 
 

716. உத்தந சோமப்ல்யர் ப் ட்ைம் பற்யர் னார் ? 
சேக்ிமார் 

 
717. சேக்ிமானக்கு யமங்ப்ட்ை சயறு பனர்ள் ன் ? 

பதய்ய சேக்ிமார் 
 

718. சேக்ிமாரின் ாம் ? 
ி.ி. 12ம் தற்ாண்டு 

 
719. தினடினார்ின் ண்ணித ன் ? 

63 
 

720. பதாதனடினார்ின் ண்ணிக்த ன் ? 
9 

 
721. பரின னபாணம் ந்த போல்ிினந்து நனயினது ? 

பனதந பற் னபாணம் 
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722. சேக்ிமார் பரின னபாணத்திற்கு னதில் இட்ை பனர் ன் ? 
தினத்பதாண்ைர் னபாணம் 

 
723. பரின னபாணம் ாை அடி டுத்துக் பாடுத்தயர் னார் ? னதல் அடி  

ன் ? 
தில்த ைபாேப் பனநான், "உபாம்.... " 
 

724. "க்திசுதய ி போட்ை போட்ைப் ாடின யி யய " ப்  
ாபாட்டினயர் னார் ? 
நாயித்துயான் னொட்ேி சுந்தார் 

 
725. உம் உனிர் ைவுள் ஆின னென்தனேம் எனங்ச ாட்டும்  

ாயினம் து? அவ்யாறு ாபாட்டினயர் னார் ? 
பரினனபாணம்,  தின.யி.. 

 
726. ஆணினேம் ேதைனடினார் - னார் ? 

ேியபனநான் 
 

727. சாதில் பநாமிக் பாற்யார் - னார்? 
தினாவுக்பேர் 

 
728. பாங்குைல் ல்நிதப் சாந்சதறும் அயர்பனதந - "அயர்"  

னாதபக்குிக்கும் ? 
தினாவுக்பேர் 

 
729. "சூதனால் ஆட்பாள் அதைந்துய்ந்த பதனறனணர் யில்ாத  

ேிறுதநசனன் னான்" ன்யர் னார்? 
தினாவுக்பேர் 

 
730. அப்னதினடிின் நன் பனர் ன் ? 

தினாவுக்பேர் 
 

731. "ல்தாய் தந்தத ய பேனப்பற் சபன்று " - இக்கூற்று  
னானதைனது  
அப்னதினடிின் நன் 
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732. "இப்சாது இங்யன் உதயான்" - னானதைனக்கூற்று ? அயன்  
ன்து னாதபக்குிக்கும் ? 
சூற்று : அப்னதினடிள் 
அயன் ன்து அப்னதினடிின் நதக் குிக்கும். 

 
733. தன் யடீ்டிறள் அதத்துப் பானட்றக்கும் தினாவுக்பேர்  

பனதப சூட்டினயர் னார் ? 
அப்னதினடிள் 

 
734. அன்தப் பனக்ி  தானனிதபக் ாக் யந்த இன்ப் பனக்ச  

இதசன பாபசந - இவ்யரிள் னானதைனது ? 
தானேநாயர் 

 
735. எிப்ைம் டுக்கும் னததன ண்டுிடித்தயர் னார்? ந்த ஆண்டு  

1830 
 

736. ைச்சுனள் உனயாக்கும் னததனக் ண்டுிடித்தயர் னார் ? 
ஈஸ்ட்பநன் 

 
737. ைக்னயிதன ண்டுிடித்தயர் னார் ? 

டிேன் 
 

738. ஏடும் குதிதபதன இனக்ப்ைநா டுத்தயர் னார் ? 
ட்யர்டு தநிரிட்சு 

 
739. இனக்ப்ைத்தத ார்க்கும் யதனில் யடியதநத்தயர் னார் ? 

ிபான்ேிஸ் பேங்ின்சு 
 

740. திதபப்ைம் டுக்ப்னன்டும் சுனள் தால் ஆது ? 
பேல்றாய்டு 

 
741. ைபநடுப்சார் சுட்டுக்பால்ப்ட்ை ாம் து ? ங்கு  

பால்ப்ட்ைர்? 
னதல் உப்சார் ேநனம்,, ஆப்ிரிக்ா, சபாப்ா 

 
742. ைப்ிடிப்னக் னயினில் ைசுனின் ீம் ன்? அதில்  

டுக்ப்டும் ைங்ின் ண்ணிக்த ன் ? 
1 அடி ீம், 16 ைங்ள் 
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743. ைசுனில் நின்சாட்ைத்தின் தக்யாறு நாறும் எி யிறேம் குதி  
து ? 
ைச்சுனின் யிிம்ன 
 

744. எினதத நின் அதிர்வுா நாற்றும் னயி து ?  
தண்பணாிபனக்ி 
 

745. நின் அதிர்வுள் எினதா நாற் தனுள் பேறத்தப்டும் ?  
யிக்கு 
 

746. னத்துப்ைம் அதநக்த் பதாைங்ினயர் னார்? 
யால்ட் டிஸ்ி 
 

747. திதபப்ைம் டுப்ததயிைக் டிநாப் ணி து? 
பேய்திப்ைம் 
 

748. என ிழ்தய நட்டும் டுத்துக்பாண்டு அததப்ற்ின னறே  
யிக்த்ததனேம் தனயது ....  
யிக்ப்ைம் 
 

749. உில் ல்சயறுப்குதிில் ைக்கும் ிழ்ச்ேிதசன ைநாக்ி  
ாட்டுயது ....  
பேய்திப்ைம் 
 

750. பேம்பநாமி நாாட்டு ிழ்தய நட்டும் ாட்டும் ைம் தற்கு .ா  
யிக்ப்ைம் 
 

751. ல்யி ற்பதற்ப உனயாக்ப்ட்டும் ைங்ள் ... ஆகும்  
ல்யிப்ைம் 
 

752. பானள் தன : 
ஆ  
சு  
 
சநதி  
னதந 
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தைம் 
தைாம் 

 
நந்தநானதேதீம் 
இந்பதன்ல் 

 
ேந்தம் 
அமகு 

 
ல்நிதப்ன 
ல்ாின பதப்ம் 

 
னயம் 
உம் 

 
சூத 
பாடின யனிற்று சாய் 

 
பதனறம் 
பதியில்ாத 

 
நிதே 
சநல் 

 
சர்ந்தார் 
இதேந்தார் 

 
பாற்குனத்து 
நி இதநனா யாதமக்குனத்து 

எல்த 

யிதபவு 

நல்ல் 

யநா 

அம் 

அமின 
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யாள் 

எி 

அபா 

ாம்ன 

அங்த 

உள்ங்த 

னதி 

தினீறு 

நததல் 

ான்நத 

அங்ணர் 

அமின பற்ிக் ண்தணனேதைனயர் 

ணியிைம்ாம்ின் ஞ்சு 

753. இக்ண குிப்ன 
உறுசயில் 

உரிச்போற்பாைர் 
 

ந்தர் 
ந்தல் ன்தன் சாி 
 

அதணந்த 
பனபபச்ேம் 
 

பாங்குைல் 
யிதத்பதாத 
 

அிந்து 
யிதபனச்ேம் 
 

அதைந்து 
யிதபனச்ேம் 
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பநம் 
உனயம் 
 

பாமிந்திமின 
யிதபனச்ேம் 
 

ேபணநம் 
உனயம் 
 

சதேம் 
இையாகுப்பனர் 
 

யந்தயர் 
யிதனாதனேம் பனர் 
 

ற்ிள் 
ண்னத்பதாத 
 

இன்னதம் 
ண்னத்பதாத 
 

ஆக்ி 
யிதபனச்ேம் 
 

தாய்தந்தத 
உம்தநத்பதாத 
 

நல்ம் குனத்து 
உரிச்போற்பாைர் 
 

தணீ்டிற்று 
என்ன்ால் யிதனற்று 
 

துங்குதல் 
பதாமிற்பனர் 
 

அங்ணன் 
அன்பநாமித்பதாத 
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சாக்ி 

யிதபனச்ேம் 
 

754. ிரித்து றேது 
பேபயாமினா 

பேவு + எமினா 
 

யந்ததணந்த 
யந்து + அதணந்த 
 

ம்நனங்கும் 
 + நனங்கும் 
 

நந்ததமப் 
நம் + ததமப் 
 

தினயனது 
தின + அனது 
 

ற்ிள் 
ன்தந + ிள் 
 

இன்னது 
இிதந + அனது 
 

யாபா 
யாள் + அபா 
 

அங்த  
அம்+ த 
 

ான்நத 
ான்கு + நத 
 

யிதிர்ப்னற்ஞ்ேி 
யிதிர்ப்ன + உற்று + அஞ்ேி 
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755. தநிமாக்ம் தன 
Persistence of vision 
ார்தய ிதப்ன 
 
Dubbing 
எிசேர்க்த 
 
Director 
இனக்குர் 
 
Shooting 
ைப்ிடிப்ன  
 
Cartoon 
னத்துப்ைங்ள் 
 
Camera 
ைிடிப்னக்னயி 
 
Trolly 
ர்த்தும் யண்டி 
 
Microphone 
தண்சணாிபனக்ி 
 
Projector 
ையழீ்த்தி 
 
Lense 
உனபனக்ி 
 
Motion Pictures 
இனங்குனப்ைங்ள்  
 

756. ம்.ஜி.ஆர் ிந்த ஊர்? ாள் ? 
ண்டி (இங்த), 17/01/1917 
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757. ம்.ஜி.ஆர் பற்பார்?  
சாா சநன், ேத்தினாநா 

 
758. ம்.ஜி.ஆர் ல்யி னின் இைம் து ? 

கும்சாணம் ஆதனடிப்ள்ி 
 

759. ம்.ஜி.ஆர் க்கு இதனக்ி ப்பனரிட்ையர் னார் ? 
அிஞர் அண்ணா 

 
760. ம்.ஜி.ஆர் பேன்த நாி ேட்ைநன் சநதய உறுப்ிபா  

ஆண்டு  
1963 

 
761. ம்.ஜி.ஆர் னதின ட்ேி பதாைங்ின ஆண்டு ? 

1972 
 

762. ம்.ஜி.ஆர் னதல்யபாப் தயிசனற் ஆண்டு ? 
1977 

 
763. ம்.ஜி.ஆர் தநிம னதயபாப் ணினாற்ின யனைங்ள் ? 

11 
 

764. ேிந்த டினக்ா யினது ? 
ாபத் 

 
765. ம்.ஜி.ஆர் க்கு ைாக்ைர் ட்ைம் ... ஆல் அிக்ப்ட்ைது 

பேன்த ல்தக்மம் 
 

766. ம்.ஜி.ஆர் க்கு ாபத் ட்ைத்தத .. யமங்ினது. 
இந்தின அபசு 

 
767. நதின உணவுத் திட்ைத்தத ேத்துணவுத் திட்ைநா நாற்ினயர் னார் ? 

ம்.ஜி.ஆர் 
 

768. ம்.ஜி.ஆர் இந்த ாள் ? 
24/12/1987 
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769. ம்.ஜி.ஆர் க்கு ாபத பத்ா யினது யமங்ப்ட்ை ஆண்டு ? 
1988 

 
770. இந்தின நாநணி ப்டும் யினது து ? 

ாபத பத்ா 
 

771. உயதநனின் சயறு பநனர் ன் ? 
உயநாம் 

 
772. உயந உனனள் ? 

சா னதபன எப் உம அன் 
 

773. உயதந உயசநனம் ஆின இபண்தைனேம் பானத்துின் உயந  
உனன பயிப்தைனாய் யனயது .... ஆகும் 
யிரினேயதந 

 
774. யிரினேயதநனின் சயறு பனர் ன் ? 

உயதநத் பதாைர் 
 

775. சதன் சான் பநாமி - தற்கு .ா ? 
யிரினேயதந (அ) உயதநத் பதாைர் 

 
776. உயதந உயசநனம் ஆின இபண்ைனுகு இதைனில் உயந உனன  

நதந்து யந்தால் ... ஆகும் 
பதாதனேயதந  

 
777. பதாதனேயதநனின் சயறு பனர் ன் ? 

உயநத்பதாத 
 

778. என பானத அததயிைாச்ேிந்த நற்பான பானசாடு  
எப்ிட்டுக் கூறுயது .. ப்டும் 
உயதந 

 
779. உயநாம் நற்றும் உயசநனத்ததனேம் சயறுடுத்தாது இபண்டும்  

என்ச  எற்றுதநப் டுத்திக் ாட்டுயது ... ஆகும் 
உனயம் 
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780. உயதநதன உனயநா நாற்று : 
 

அனதபநாமி 
பநாமினனதம் 

 
னற்ண் 
ண்னற் 

 
சதன்தநிழ் 
தநிழ்சதன் 

 
னயிபல் 
யிபல்ன 

 
நதினம் 
னநதி 

 
நபடி 
அடிநர் 

 
னத்துப்ல் 
ல்னத்து 

 
யிற்னனயம் 
னனயயில் 

 
நர்ப்ாதம் 
ாதநர் 

 
781. நபனத்பதாைர்றக்ா பானள் தன 

ஆனிபங்ாத்துப் னிர் 
ீண்ை ாத்திற்குரினது 

 
டுப்ார் தப்ிள்த 
தன் ேிந்ததனின்ி போல்யர் சச்தேக் சட்டு ைப்யர் 

 
ட்டு சுதபக்ாய் ிக்குதயாது 
ட்ைியில்ாத டிப்ிவு 
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அயத ிதத்து உபத இடித்தல் 
ண்ணனம் பேனறம் எத்துயபாதந 

 
னததக்ண்ணிர்  
பாய்னறேத 

 
அயேபக்குடுக்த 
ண்ணித் துணினாதார் 

 
ஆானத்தாநதப 
இல்ாத என்று 

 
ம்ி ீட்ைல் 
போல்ிக்பாள்ாநல் பேல்ல் 

 
தாம் சாடுதல் 
ததச்போன்ாறம் அப்டிசன ற்றுக்பாள்ல் 

 
ால் ீர் 
இனப்து சால் சதான்றும் அால் இபாது 

 
ஞ்ோய்ப் த்தல் 
அதந்து திரிதல் 

 
குட்டி சுயர் 
னின்ி இனத்தல் 

 
பாட்டினத்தல் 
நிகுதினாப் சசுதல் 

 
782. இந்தின அபேினில் ோணக்ினர் ப்டுயர் னார் ? 

னெதிஞர் இபாேசாாச்ோரினார் 
 

783. Birds of the same feather flock together 
இம் இத்சதாடு சேனம் 

 
Every cock will crow upon his own dunghill 
யடீ்டில் ி பயினில் னி 
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Failure is the steping stone to success 
சதாியிசன பயற்ிக்கு அடிப்தை 

 
Art is long Life is short 
ல்யி தபனி ; ற்யர் ாள் ேி 

 
Look before you leap 
ஆமம் அினாநல் ாதயிைாசத 
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