கலாமின் விதைகள் வாட்சப் குழு

கல்வி அமுது

http://kalviamuthu.blogspot.com

கல்வி அமுது

றழ் 8ம் குப்ன
1. "தன்ணர் ண்டு ணனண உண்டு " னும் தரடல் ரிள் இடம்பதற்ந
ணெனறன் பதர் ன்ண ?
ிதசறந்ரி
2. பதரனள் ன : சம்ன
ரல் தம்.

3. திரித்ண லண : ரய்னன் திநனண
ரய்ன+அன்தின்+னண

4. அசனரம்தின அம்னரர் திநந் ஊர் ண?
இட்டன (றண்டிணம்)

5. அசனரம்தின அம்னரர் லற திந ணெல்ள் ரன ?

ஆத்றசூடி பண்தர, றனர் னரம், குந்ன சுரறள் தறம்.

6. "இக்ரன ஐனரர்" ண னப்தடுதர் ரர்?
அசனரம்தின அம்னரர்.

7. "இக்ரன ஐனரர்" ண தரரட்டிர் ரர்?
றன.ி.

8. "இரனறங் சுரறள் சரிம்" ப்ததரண ரல் இற்நப்தட்டண?
அசனரம்தின அம்னரர்.

9. "இரனறங் சுரறள் சரிம்" உள்ப தரடல்பின் ண்ிக்ன ?
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10. ரந்றடினப தரட்டுனடனனரய் பரண்ட ணெல் ண ?
ரந்ற னரம்.
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11. "ரய்னனேம் அநனம் திநர்ணர் னபனேம் ண்னனேம்" னும் தரடல்
இடம்பதற்ந ணெல் ண ?
ரந்ற னரம்.

12. ஆங்றதனன றர்த்ண ஆனேம் ந்றப் ததரரடி னல் பதண்ி
ரர்?

தலு ரச்சறரர்
13. தலு ரச்சறரரின் பதற்தநரர் பதர் ன்ண?
பசல்னனத்ண தசணதற -

சக்ந்ற னத்ரத்ரள்.

14. தலு ரச்சறரர் திநந் ஆண்டு ன்ண ?
1730.

15. சறங்ன ன்ணரின் பதர் ன்ண ?
னத்ண டுரர்.

16. அஞ்சனனம்ரள் பின் இற்பதர் ன்ண ?
அம்ரக்ண்ணு

17. அஞ்சனனம்ரள் லக்கு ரந்றடிள் இட்ட பதர் ன்ண ?
லீனரற

18. "பன்ணரட்டின் ஜரன்சற ரி" ண அனக்ப்தடுதர் ரர்?
டலூர் அஞ்சனனம்ரள்

19. "ரந்றடிபரல் த்படுக்ப்தட்ட ள்" ண அனக்ப்தடுதர் ரர்?
அம்னஜத்ம்ரள்

20. சலணிரச ரந்ற றனனம் னும் பரண்டு றறுணத்ன ணக்றர்
ரர்?

அம்னஜத்ம்ரள்
21. 70 ம் ஆண்டு றனணர லப்தட்ட
ணெனறன் ஆசறரிர் ரர்?

"ரன் ண்ட தரம்" னும்

அம்னஜத்ம்ரள்

22. அம்னஜத்ம்ரள் ரனத்றன (தத்ஸ்ரீ) ினண பதற்ந ஆண்டு ண ?
1964
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23. " பதற்ந ரனேம் திநந் பதரன்ணரடும் ற்ந ரணினும் ணிசறநந் ணத"
ன்று தரடிர் ரர்?
தரறரர்.
24. பரன றனனத்பரடர் த்னண னப்தடும் ?
6

25. னென்நரம் தற்றுன உனன ண ?
ஆல்

26. உனன இல்னர தற்றுனள் ரன?
1,8

27. "ஊர் ீ ங்றணரன்" - இத்பரடர் வ்ன தற்றுனத்பரன?
ந்ரம் தற்றுனத்பரன.

28. "குனப்னனற"- இத்பரடர் வ்ன தற்றுனத்பரன?
ரம் தற்றுனத்பரன

29. தரய்னனற, ஆடுபரடி, அனனடல் - இனக்குநறப்னத் ன.
ினணத்பரன

30. பண்ினலே - இனக்குநறப்னத் ன.
தண்னத்பரன

31. ல்னறனப்ன - இனக்குநறப்னத் ன.
இனபதபரட்டுப் தண்னத்பரன

32. உற்நரர் உநிணர் - இனக்குநறப்னத் ன.
உம்னத்பரன
33. "றர ர" - வ்னத் பரடர் ?
ிபி பரடர்

34. "ிலந் பரடர்" - வ்னத் பரடர் ?
பதபச்ச பரடர்
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35. "ந்ணததரணரன்" - வ்னத் பரடர் ?
ினணபச்சத் பரடர்

36. "ரனணிர்" - வ்னத் பரடர் ?
உரிச்பசரற்பநரடர்

37. "ண்தடன் சலனன" - வ்னத் பரடர் ?
ினணனற்றுத்பரடர்

38. பதரனத்ண

தரர்த்ண – தரத்ண

சுற்நறல்

சறனலே

அனரனில் – அனறல்

ணறல் - ணத்றல்

தற்நம்

- பசனலே

39. "தன்பதற்ந

ணரய்

அனங்ல்

பத

ீண்டபதற்தநன்" ணப்தரடிர் ரர்?

ரர்னம்

- சுரில்

- தற்நம்

றனப்னனம்

னந்ண

ில்னறப்னத்ணரர்

40. "ரன் பதற்ந றழ்ரள் ங்ப்பதற்தநன்" னும் தரடல் ரிள்
இடம்பதற்ந ணெல் ண ?
ில்னறதரம்

41. பதரனள் ன :
பதம்

சந்ணம்
னந்ண

பரட்டுத்டி
தற
அம்ன
42. ில்னறதரம் தரடிர் ரர் ?
ில்னறப்னத்ணரர்

43. ில்னறனத்ணரரின் ந்ன பதர் ன்ண ?
ரர்
ீ
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44. ில்னறனத்ணரன ஆரித் ள்பனறன் பதர் ன்ண ?
க்தரனன ஆண்ட தற பரண்டரன்

45. ில்னறதரத்றல் உள்ப தனம், தரடல்பின் ண்ிக்ன த்னண ?
10 தனம், 4350 ினத்ப்தரடல்

46. "ஆட்சறக்கும் அஞ்சரல், ர தனும் ஆள் ணத் ணஞ்சரல், ணண
ரட்டின் ீ ட்சறக்குப் தரடுதன் ிஞன் ஆரன்" ணப்தரடிர் ரர்?
னடிசன்
47. னடிசணின் இற்பதர் ன்ண ?
ணனரசு

48. னடிசணின் பதற்தநரர் பதர் ன்ண ?
சுப்தரலு – சலரனட்சுற
49. னடிசன் திநந் இடம் ண ?

பதரிகுபம் ( தணி ரட்டம்)

50. னடிசனுக்கு "ிசு" தட்டம் ரல் ங்கு ங்ப்தட்டண?
குன்நக்குடி

அடிபரரல்

ங்ப்தட்டண
51. னடிசணின்

தனடப்னலள்

தரிசறனண பதற்ந ணெல் ண ?

,தநம்னனனில்

1966ம்

டந்

ஆண்டிற்ரண

ிரில்

ற

அசறன்

னங்பரடி
52. னடிசன் றரசறரிரய் திரற்நற தள்பி ண ?
ீ .சு. உர்றனனப்தள்பி, ரனக்குடி.

53. னடிசணின் திந தனடப்னள் ?

ரிப்தரன, னங்பரடி, ரிம்
ீ

54. தரறரசன் தம்தன னனனனந ிஞர்லள் னெத்ர் ரர்?
னடிசன்

55. "ன்ணிப்ன" ம்பரற பசரல்?
உனண
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56. றழ் பரன்னன உனநறச்பசய்ர் ரர்?
ரல்டுபல்

57. ணித்றலக்கு ித்றட்டர் ரர்?
தரிரற்னனஞர்

58. றன னக்ச் பசய் பசம்ல் ரர் ?
னநனன அடிள்

59. றன ஆபனண பர்த்ண ரன்னநச் பசய்ர் ரர்?
தத தரர்

60. உன னன் பரற றழ்; இந்ற பரறலக்கு னெனனம் தனம்
றழ்

;

றரிட

பரறலக்கு

ரய்பரற

றழ்

ண

ரழ்ரள்

னலணம் ஆய்லே பசய்ண றறுிர் ரர் ?
தரரர்

61. உனறன் னல் ரந்ன் ........
றன்

62. றன் தரன்நற இடம் .........
குரிக்ண்டம்

63. பரஞ்சரதர, யப்தர ரரிம் ன்தண .....
றர் ரரிம்

64. றன டபரற ல்னரண்னிணின்றும் ீ ட்தற்ரத இனநன்
ன்னணப் தனடத்ரன் " ணக் கூநறர் ரர்?
தரர்

65. தரரரின் பதற்தநரர் ரர்?
ஞரணனத்ண – தரினம்

66. தரரர் திநந் ஊர் ண ?
சங்ன்தரில்

67. பசந்றழ்

னனர்,

பசந்றழ்

ததரற்நப்தடுதர் ரர் ?
தரர்
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68. தரரர் பதற்ந சறநப்ன பதர்ள் த்னண?
174

69. தரில்பில்

றழ்

னறனேறுத்றர் ரர்?

றதரடு

,

றறல்

சடங்குள்

டத்

தரர்

70. ீ னனனில் தரரர் ரர் ட்டில்
ீ
ங்றணரர் ?
றனட்டினணர
71. தரரர் தனடத் ணெல்பின் ண்ிக்ன ?
43

72. தரரர் பசரற்தில் அனனற றட்ட இக்குர திர்த்ப்தட்ட
ரள் ண ?
08/05/1974

73. "ணக்கு றுனனேம் உண்டு; னணி க்லம் உண்டு ; அற்தநரடு
ரணனம் உண்டு" ணக்கூநறர் ரர் ?
தரரர்
74. பசன்னண அண்ரசரனனில் உள்ப ரட்ட ன ணெனம் ரனனட
பதரில் பசல்தட்டு னறநண ?
தரரர்

75. தரரர் தடித்ணப் திரற்நற இடம் ண?
இரஜதரனபம் அனத னநம்ன

76. தரர் தரட்டம், னல உனச்சறனனனேடன் ணெனனம் அனந்ணள்ப
இடம் ண?
னநம்ன
77. ணனில் உனத்றழ் ரரடு டப்பதற்ந ரள் ண ?
05/01/1981

78. ணனில்

டந்

உனத்றழ்

பசரற்பதரறரற்நற னனப்ன ண ?
ரந்ன் தரற்நனம் றர் னம்
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79. திரித்ண லண :

தனரச்சுனப
தனர+சுனப

றனணத்ணனண

றனண + ணனண
80. அர் ன்னும் பசரல்னறன் பதரனள் ன்ண ?
ற
81. "ஜன்ணல்" ன்தண ம்பரறச்பசரல் ?
ததரர்ச்சுக்ல சற பரற

82. ரனர் னும் பசரல்னறன் பதரனள் ன்ண ?
ரற்று னம் ற
83. "இன்று தணிப்பதரறலே றகுறர உள்பணரல், இலேப் தி பசய்ண
டிணம் "ணக் ண்ன் கூநறணரன்.

84. தல்ிற தரனட ிடுனனநனக் னறப்னடன் பிக் ினம்திணரள்.
85. பி சுன்று சறணரல்
ீ
ற நற பன் ல்னறல் தரறக் ல த
ிலந்ண னற ரல் ணடித்ரன்.

86. ரதர ன்னண ிபிக்கும் குல் தட்ட னனன், ண் ிறத்ணப்
தரர்த்ரன்.
87. ரிில் ீ ர் றம்தினணக் ர ினம்தி றனன் அனறல் இனந்
த்றன் ீ ண நறணரன்.

88. தந்ணதட்ட தனின் ீ ண தநன தநந்ண பசன்நண
89. ரரி பதரய்த்ணரல் ணம் னந்ற க்ள் இடம் ரநறச்பசன்நணர்.
90. னனின் என தகுறில் ட்டுத னபதய்ண
91. ஆனடில் னந இனப்தனணக்ண்ட னறனன், அனண ீ க்குற்ர
அனறல் இனந் ஆற்நங்னக்குச் பசன்நரன்.
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92. னறல் ினபந் தசரபக்றர்னப ினனக்கு ிற் பன்
னடிபடுத்ரன்.

93. தசர்த்ண லண :
னர் + அடி
னடி

டல் + ஏம்
டதனரம்
ர+இனன
ரினன

ல் +அன
ல்னன
தல்+அகு
தல்னகு

தரல்+ஆனட
தரனரனட

றன+ஆனொர்
றனரனொர்

கு+அற
குற
தர+இல்
தரில்

த+ஆம்.
தரம்

94. "உடம்னத பர்தன் உிர் பர்த் ததண" ணப் தரடிர் ரர்?
றனனெனர்.

95. றனனெனரின் இற்பதர் ன்ண ?
னெனன்.
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96. னசத்றனனனநபில் தத்ரண றனனனந ந்றம் ண?
றனந்றம்.

97. றழ் னெரிம் ண ஆய்க்ப்தடும் ணெல் ண ?
றனந்றம்.

98. றனந்றத்றன் னழ்றக் பரடர் ண ?
என்தந குனம் எனதண தன்

99. ரனணிரின்
ீ

இற்பதர்

ன்ண

?

ரன்ஸ்டரண்டின் தஜரசப் பதஸ்ற, இத்ரனற

ந்

ரட்னடச்

தசர்ந்ர்?

100.

ரனணிரின்
ீ
பதற்தநரர் பதர் ன்ண ?

101.

றத்தரிம்ரள் அம்ரனண ணெனறன் ஆசறரிர் பதர் ன்ண ?

102.

திரித்ண லண : தம்தரி

பரண்டல் ததரபதஸ்ற – னறசபதத்

ரனணிர்
ீ

தம்தர + அி (அ) தன் + தர+ அி
103.

தம்தரிின் தரட்டுனடத் னனணின் பதபன்ண ?

104.

றநறஸ்ச் சத்ரரின் னனபஞ்சறம் னும் அனக்ப்தடும்

சூனசப்தர்

ணெல் ண?

தம்தரி
105.

தம்தரி ணெனறன் உள்ப ரண்டங்ள் , தடனங்ள் ற்றும்
தரடல்பின் ண்ிக்ன ன்ண ?

3 ரண்டம், 36 தடனம், 3615 தரடல்ள்
106.

னபசய் ன்னி ம்பதீ ... னும் தரடல் இடம்பதற்ந
தடனத்றன் பதர் ன்ண?
னள் தடனம்

107.

திரித்ண லண : ரடம்
ரடு + அம்.
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108.

ரடக்னனின் ற்பநரன பதர் ன்ண ?

109.

றறன் பரன்னரண னன டிம் ..... ஆகும்.

110.

ரட தரங்றனரண உர்லேலக்கு இனக்ம் குத்ண கூறும்

கூத்ணக்னன

ரடம்

ணெல் ண ?

பரல்ரப்தி பய்ப்தரட்டில்
111.

"கூத்ரட்டனக்குரத் ற்தந" னும் ரிள் இடம் பதற்ந ணெனறன்
பதர் ன்ண ?
றனக்குநள்

112.

ரடதத்ணம் ரடக் ின னும் குநறப்திடப்தடும்
சறனப்தறர னரந்ர் ரர் ?
ரி

113.

ணிதரடல்லக்கு பய்ப்தரடு தரன்ந ஆடுனண.... ன்தர் .
ரட்டிம்

114.

என னினண லி தடம்னனணந்ண ஆடுனண ..... ன்று
குநறப்திடுர்.
ரடம்

115.

"ரட்டிம்", "ரடம்" னும் பசரற்லக்கு க்றனறனந்
பதரணரண பசரல்......ஆகும்.
கூத்ண

116.

ரடக்னனக்கும், ரட்சற றனலக்கும் ரட அங்றன்
அனப்னக்கும் ிரிரண ிபக்ம் அபித் ணெல் ண ?
சறனப்தறரம்

117.

தரிறரற்னனஞர் இற்நற பசய்னேள் டிினரண ரட
இனக் ணெனறன் பதர் ன்ண ?
ரடில்

118.

ங் சூபரிின் ஆசறரிர் பதர் ன்ண ?
சுரற ினனரணந்ர்
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119.

சரகுந்னத்றன் ஆரய்ச்சற ணெனன இற்நறர் ரர்?

120.

ரடப் ததரசறரிர் ண அனக்தடுதர் ரர்?

121.

ரடத்றழ் னும் ணெனறன் ஆசறரிர் ரர்?

122.

தந்றர் தல்னன் லற ரட ணெனறன் பதர் ன்ண?

123.

உர்பின் ரழ்க்னன கூறும் ரடனின் பதர் ன்ண

124.

பசல்குடி ன் இபனில் எலக்ங்பட்டு தின் றனந்ற

னநனனடிள்

தம்ல் சம்ந்ணரர்

தம்ல் சம்ந்ணரர்

த்ினரசம்

தள்ல ரடன

ரழ்ரய் அனக்ப்தட்ட ரடங்ள் ரன?
பரண்டி ரடம்

125.

இர ரடத்றன் ஆசறரிர் ரர்?

126.

தரதரன றனட்டி தரறரர் இற்நற ட்டிங்ரன்

அனரசனக் ிரர்

உனரடல்தபரடு தரடல் தரங்றல் அனந் ரடத்றன் பதர்
ன்ண ?

ந்ணரர் சரித்றம்
127.

ஊர்பில் னரக்னனப னரக் பரண்டு டத்ப்தடும்
ரடத்றன் பதர் ன்ண ?
பனக்கூத்ண

128.

டம்தரச்சரரி ினரசம் ரல் இற்நப்தட்டண?

129.

தணரன்ிம் னும் ணெனறன் ஆசறரிர் ரர்?

130.

தணரன்ிம் ந் ணெனறன் லல்?

ரசற ிசுரன்

ததரசறரிர் சுந்ணரர்

னநற
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131.

னநற னும் ஆங்றன னன லறர் ரர்?

132.

றழ்ரட்டில் னன்னனர டத்ப்தட்ட தசற சனர ரடம்

னரர்ட் னறட்டன்

ண?

ரின் பற்நற
133.

தசதக்ற , தசறக்பரடி னனறண வ்ன ரடங்ள்?

134.

ரட உனறன் இனன, றழ்ரடத் னனரசறரிர் ன்று

தசற சனர ரடம்

அனக்ப்தடுதர் ரர்?
சங்ரஸ் சுரறள்

135.

தணரன் னும் ரடத்றன் ஆசறரிர் ரர்?

136.

தம்ல்சம்தந்ணரரின் அனுதங்னப உள்படக்ற ணெனறன் பதர்

தம்ல் சம்ந்ணரர்

ன்ண ?

ரடதனட றனணலேள்
137.

றழ் னெரட்டி ஐனரர் ரடம் அங்தநற ஆண்டு ண ?

138.

ஐனரர டித்ர் ரர்? அர் பதற்ந சறநப்ன பதர் ன்ண ?

139.

ல்னறன சூடிணரள் - இறல் ல்னறன ன்தண... ஆகுபதர்.

140.

பதரனபரகு பதரின் தறுபதர் ன்ண ?

141.

றசம்தர் ன - இறல் "றசம்தர்" ன்தண .... ஆகுபதர்.

142.

தண்தரகுபதரின் ற்பநரன பதர் ன்ண ?

1942.

ற..சண்னணரர் , ஐன சண்னணரர்.

னனரகு பதர்

னனரகு பதர்

ரனரகு பதர்

குரகுபதர்
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143.

அசன் ந்ண - வ்ன றனல.

144.

குில்ள் கூிண - வ்ன றனல

145.

ஆந்ன த்றண - வ்ன றனல

றனல

ண்ல

னல
146.

ரந்றடிள் தின்ந தள்பிில் ஆய்லேக்ர ந்றனந்
ல்ித்ணனந ஆய்ரபரின் பதர் ன்ண ?
ஸ்ரீனல்சு

147.

"னபணின் உினம் பரடுக்குர் தறபணின் உனகுடன் பதநறனும்
பரள்பனர் " னும் ரிள் இடம்பதற்ந ணெல் ண?
னநரனூறு

148.

பதரனள் ன :
ஆன்ந அம்

149.

-

உர்ந்

ரனப கூர்னரக்கும் னி

ரடி தின ண்டததரபல்னரம் ரடிதணன் ணக்கூநறர்
ரர்?

ள்பனரர் (இரனறங் அடிபரர்)
150.

இரனறங் அடிபின் பதற்தநரர் ரர்?

151.

இரனறங் அடிபின் சறநப்ன பதர் ன்ண ?

இரனர- சறன்ணம்ன

றனனட்திரச ள்பனரர்
152.

சத்ற ஞரண சனத; சத்ற ன சரனனன றறுிர் ரர் ?

153.

இரனறங் அடிள் இற்நற ணெல்ள் ரன?

இரனறங் அடிள்

றனனட்தர, சலரனண் எலக்ம், னுனனநண்ட ரசம்.
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154.

திரித்ண கூறு :

155.

றனனட்தரில் உள்ப தரடல்பின் ண்ிக்ன ன்ண?

156.

ரடி தின ண்ட ததரபல்னரம் ரடிதணன் னும் ரிள்

றனனட்தர = றன + அனள் + தர

5818

ந் னனப்தின் ல ழ் அனந்ணள்பண?
திள்னபப் பதனிண்ப்தம்

157.

ம்னங்னபப்தற்நற கூறும் ணெல்ள் ரன ?

158.

"றனம் ீ ர் ீ பி ிசும்ததரடு ந்ணம் னந் க்ம் ஆனறன் ..."

பரல்ரப்திம் , னநரனூறு

னும் ரிள் ந் ணெனறல் அனந்ணள்பண ?
பரல்ரப்திம்
159.

"ம்னத்ண இற்ன ததரல் .." னும் ரிள் இடம்பதற்ந ணெல் ண

160.

உனம் உனண்னடரணண ண னனநரக் ித்ணக்கூநற

னநரனூறு

பபிரட்டு அநறஞர் ரர்?

றக்தரனஸ்றரப்ஸ் (ததரனந்ண)
161.

உனம் உனண்னடரணண ண பரனனதரக்றரல் ஆரய்ந்ண
கூநறர் ரர் ?
லீனறதர

162.

"சுன்றும் ர்ப் தின்ணண உனம்... " ணக்கூநறர் ரர்?

163.

ரணபபிில் றப்பதரி ிண்ீ ன் ண?

164.

ஞரிறு றதடும் க்ம் ..... தரல் உண்டரணண ணனரம்.

றனள்லர்

ஞரிறு

ரணில்
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165.

"ஞரிறு ததரற்றுணம் ஞரிறு ததரற்றுணம்" ணப்தரடிர் ரர்?
ந் ணெனறல் கூநறனேள்பரர்?

இபங்தரடிள் , சறனப்தறரம்
166.

ஞரினந சுற்நறனேள்ப தரனன "ஞரிறு ட்டம்" ணக்குநறப்திடும்
ணெல் ண ?

னநரனூறு
167.

"பசஞ்ஞரிற்றுச் பசனலேம் அஞ்ஞரிற்றுப் தரிப்னம் தரிப்னச் சூழ்ந்
ண்டினனம்.." னும் ரிள் இடம் பதற்ந ணெல் ண ?
னநரனூறு

168.

ரதண எபிிடக்கூடி ஞரிறு...... ஆகும்.

169.

ஞரிற்நறடறனந்ண எபிபதற்று எபிிடக்கூடின ...... ஆகும்.

170.

றங்லக்கு ரணர எபிிடக்கூடி ன்ன இல்னன ணக்கூநற

ரள்ீ ன்

தரள்ீ ன்

றர் ரர்?

றனள்லர்
171.

"றங்னபப் தரம்ன பரண்டற்று" னும் குநள் கூறும் றழ்லே ண ?

172.

பசந்றநரய் இனந் தரள் ...... ணப் பதர் பதற்நண.

173.

பசவ்ரில் உள்ப ண்ின் றநம் ன்ண ?

174.

பள்பி தரபின் றநம் ன்ண ?

175.

பள்பி தரபில் உள்ப ரணின் பதர் ன்ண ?

176.

ிடினன உர்த்ணரல் ... ணப் பதர் பதற்நண .

றங்ள் னநப்ன

பசவ்ரய்

சறப்ன

பள்னப

பள்பித்ரண

ிடிபள்பி
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177.

னறர அநறந் தரலக்கு... ணப் பதரிட்டணர்.

178.

"அநறன்" னும் பசரல்னறன் பதரனள் ன்ண ?

179.

"ிர" னும் பசரல்னறன் பதரனள் ன்ண ?

னன்

னறர அநறந்ண.

பதரி
180.

ரணில் னம் னம் பதரி தரள் ண?

181.

சணிக்தரனப ... ண அனத்ணர்.

ிரன்

ரரிக்தரள்
182.

சணிதரபில் உள்ப ரணின் பதர் ன்ண ?

183.

னன் னும் பசரல்னறன் பதரனள் ன்ண ?

184.

"னன் ர ரனூர்ற " னும் பரடர் அனப்பதற்ந ணெல் ண

185.

ரன்ற தங்ள் தற்நற குநறப்னள் உள்ப ணெல் ண?

186.

ிற்பதரநற ிரணத்றன் பசல்றநன் தற்நற ிபக்கும் ணெல் ண ?

187.

னட்த ிரணம் தற்நற குநறப்னள் உள்ப ணெல் ண ?

188.

னதசர ம் ந் ரட்டில் உள்பண?

189.

லீனறதர ஊசனனப்தற்நற ஆரய்ந் ததரண அரின் ன ன்ண ?

ந்ம்

ரனூர்ற ஏட்டுதன்

னநரனூறு

சறனம்ன, ிதனன

சலசறந்ரி

ம்தரரம்

இத்ரனற
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190.

னத்ணத்ணனநில் ரடித்ணடிப்னதக் க்றடும் னின
க்றடும் னின ண்டுதிடிக்த் தரண்டுக்தரனரய்
அனந் னி ண?
ஊசல்

191.

ஊசல் ிறன ண்டுதிடித்ர் ரர்?

192.

ரணில் ஆய்லேக்கு னன்தரடிர ிபங்றர் ரர்?

193.

லீனறதர திநந் தற ?

194.

லீனறதரின் பதற்தநரர் பதர் ன்ண ?

195.

லீனறதரின் னல் ண்டுதிடிப்ன ண ?

லீனறதர னறனற

லீனறதர னறனற

1564, திப்ரி -15

ின்பசன்தசர லீனற ;

ஊசல்
196.

லீனறதர ரனனட னத்றனண றுத்ண கூநறணரர்?

197.

லீனறதர அரிஸ்டரடினறன் னத்றனண றுக் பசல்னனநில்

அரிஸ்ட்டரட்டில்

பசய்ணக்ரட்ட டுத்ணக்தரண்ட இனம்னகுண்டுபின் அபலே ன்ண
100 தலேண்டு, 1 தலேண்டு
198.

லீனறதர க்றல் ிரிலேனரபர திரற்நற ல்லூரி
ண?

தணர தல்னனக்ம்
199.

றனம் அண்டத்றன் னம் ணலேம் அண அனசரண, றனனரணண
ணக்கூநறர்ள் ரர்?

அடிஸ்ட்டரட்டில் , ரனற
200.

சூரினண சுற்நற னி ர்றநண னும் னத்ண ரனனடண ?
தரதர்றக்ஸ்
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201.

ரணில் ணனநில் றனப்னனனணன ற்தடுத்றண
லீனறதரின் ....
பரனனதரக்ற

202.

பரனனதரக்ற ண்டுதிடிக்ப்தட்ட ஆண்டு ண ?

203.

தரல்ற
ீ ன்தண ..... ண பய்ப்தித்ரர் லீனறதர.

1610

தனதரடி ிண்ீ ங்பின் பரகுற
204.

லீனறதரின் ண்தரர்ன ங்ற றனனில் லற பபிிட்ட
ணெல் ண ? ஆண்டு?

னற அநறினனச் சரர்ந் இன உனரடல், 1638
205.

லீனறதர ட்டுசறனநில்
ீ
அனடக்ப்தட்ட ஆண்டு ண ?

206.

லீனறதர 1632ம் ஆண்டில் லற ணெனறன் பதர் ன்ண ?

1616

உனத்றன் னன்னரண இன னனநனனபப்தற்நற
உனரடல்

207.

சக் றனைட்டணின் பரள்னக்கு அடிப்தனடரய் அனந் ணெல்ள்
ரல் லப்தட்டண?
லீனறதர னறனற

208.

றனனபரறனேம் னபரறனேம் தசனம்ததரண வ்ிரற்நனம்
ற்தடில்னனபன்நரல் அண....
இல்ன னர்ச்சற

209.

றனனபரறின் இறுற, னள்பி லத்ர (பய்ர)இனந்ரல்...
ணப்தடும்.
பய்ீறு

210.

றனனபரறின் இறுற, உிர் லத்ர இனந்ரல்... ணப்தடும்.

211.

உிர் ஈறு பபிப்தனடரத் பரிண றல் ?

உிரீறு

ஏர் லத்ணச் பசரல்னறல்
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212.

னபரறின் னல் லத்ண உிர்பய்ர இனந்ரல் .....
ணப்தடும்.

பய்னல்
213.

னபரறின் னல் லத்ண உிர இனந்ரல் ..... ணப்தடும்.

214.

றனனபரறனேம் னபரறனேம் தசனம்ததரண ரற்நங்ள்

உிர்னல்

ற்தடுரின் அனண... ன்தர்.
ிரப்னர்ச்சற
215.

ிரப்னர்ச்சற ..... னப்தடும்.

216.

பதரன்னபல் - வ்ன னர்ச்சற

217.

னர்ரனன - வ்ன னர்ச்சற

218.

தனரச்சுனப - வ்ன னர்ச்சற

219.

தடக்ரட்சற - வ்ன னர்ச்சற

220.

பதரற்சறனன - வ்ன னர்ச்சற

221.

ிரப்னர்ச்சறின் னள் ரன ?

3

இல்ன னர்ச்சற

இல்ன னர்ச்சற

ிரப் னர்ச்சற (தரன்நல்)

ிரப் னர்ச்சற

ிரப் னர்ச்சற (றரில்)

தரன்நல், றரில், படுல்
222.

ட்டன அசனில் தரறின் ீ ண பறுப்னக்ரட்டிர் ரர்?

223.

.சுத.ர ண சுனக்ர அனக்ப்தடுதர் ரர்?

ரந்றற ரன்

ிங்தரில் சுப்ிணரர் ணரர் ரிக்ம்
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224.

பதரய் பசரல்னர ரிக்ம் ணப்தட்டர் ரர்

225.

"ரணகு தசரனன தரறும்..." னும் ரிள் இடம் பதற்ந ணெல் ண ?

226.

பதரனள் ன :

.சுத.ரிக்ம்

ம்தரரம்

ததரண - னர்

னம் - னம் (தரக்கு)
227.

ம்தர் திநந் ஊர் ண ?

228.

ம்தன ஆரித்ர் ரர் ?

தலந்ணர் (ரன ரட்டம்)

சனடப்த ள்பல்
229.

ம்தர் இற்நற திந ணெல்ள் ரன ?
சடதரதந்ரற

,

றனக்ன க்ம்
230.

பலதண,

சறனனபலதண,

சசுற

டபரறில் ரல்ீ ற இற்நற இரரத்ன லி

றறல் ம்தர் இற்நற ணெலுக்கு ம்தர் இட்ட பதர் ன்ண ?
இரரம்

231.

ம்தரரம் என .......... ணெல்
றணெல்

232.

அந்ரற,

டபசரற்னப பரல்ரப்தி பநறப்தடி றழ்ப்தடுத்ற
பதனனக்குரிர் ரர் ?
ம்தர்

233.

ம்தரரத்றன் ரண்டங்ள் த்னண ?

234.

சனே ற தரய்ந்ண பம் பசய்னேம் ரறனம் ண ?

6

உத்றதிதசம்
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235.

"ீ னரன் னநக்கும் ஆல்ரன் எற்னநக்ரல் படி தந்ல்”
ணப்தரடிர் ரர்?
தரறரசன்

236.

தரறரசணின் இற்பதர் ன்ண ?

237.

ரனனட ட்திணரல் சுப்னத்றணம் ன் இற்பதன

ண.சுப்னத்றணம்

"தரறரசன்" ண ரற்நறக்பரண்டரர்?
சுப்ி தரறரர்
238.

பதரிரரின் தகுத்நறலே சறந்னணனப ின டிில் ந்ர்
ரர் ?

தரறரசன்
239.

"ணனம் ததரல் பர்ற னபக்கு ிலணள் ணண்ள்..." னும் தரடல்
ந் னனப்தின் ல ழ் இடம்பதற்றுள்பண?

அறன் சறரிப்ன ணெல் ; ிலணம் தனம் னனப்ன
240.

ரனநறலே உிரிணங்ள் ரன?

241.

உனறதனத அற அபலே ன பதரறனேம் இடம் ண ?

242.

அசு ணினங்கு ரம் ?

243.

ணினங்கு தரணரப்ன சட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு ண?

244.

ம்ரட்டில் உள்ப ணினங்கு தரணரப்ன இடங்ள் த்னண

ண்டு , ணம்தி, ண்டு

சறனஞ்சற (அஸ்மரம்)

அக்தடரதர் னல் ரம்

1972

உள்பண?
17

245.

ம்ரட்டில் உள்ப தசற ணினங்கு னங்ரக்ள் த்னண
உள்பண?
66
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246.

ம்ரட்டில் உள்ப னனறடங்ள் த்னண உள்பண?

247.

உன ணினங்கு ரள் ?

248.

பசன்னண லம்னரின் உள்ப அனங்ரட்சறம் பரடங்ப்தட்ட

368

அக்தடரதர் – 4

ஆண்டு ண?
1851

249.

பசன்னண லம்னரின் உள்ப அனங்ரட்சறம் பரடக்த்றல்
வ்ரறு அனக்ப்தட்டண ?
ன அனங்ரட்சறம்

250.

தற்றுன த்னண னப்தடும் ?

251.

லரய் தற்றுனின் ற்பநரன பதர் ன்ண ?

252.

பசப்தடுபதரனள் தற்றுன ண அனக்ப்தடும் தற்றுன ண

253.

இண்டரம் தற்றுன த்னண பதரனள்பில் னம் ?

254.

னென்நரம் தற்றுன ந் ந் பதரனள்பில் னம் ?

255.

னத்ர த்னண னப்தடும்? அன ரன ?

8

னல் தற்றுன

இண்டரம் தற்றுன

6

னி, னத்ர

2, இற்றுல் னத்ர, லேல் னத்ர
256.

ம்னதற்ந பதர்ப்பதரனனபக் னி , னத், உடணிழ்ச்சற
பதரனபர தறுதடுத்ணம் தற்றுன ண ?
னென்நரம் தற்றுன

257.

லரின் பசலுடன் திநறபரன்நணண பசலும் உடணிழ்ண ....
ணப்தடும் ?

உடணிழ்ச்சறப்பதரனள்
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258.

னிப்பதரனபின் உனதரய் அனனேம் பசரல் ண ?

259.

உடணிழ்ச்சற பதரனபில் உனதரய் அனனேம் பசரல் ண ?

260.

"கு" லேக்கு தறல் பசரல்லுனனபரய் னனேம் பசரற்ள் ரன?

பரண்டு

உடன்

பதரனட்டு , றறத்ம்
261.

"கு" உடன் தசர்ந்ண னம் பசரல் ....

262.

"இல்" னும் உனன... தற்றுனில் எப்ன, ண , ீ ங்ல் ஆற

ஆ

பதரனபில் னம்; .... தற்றுனில் இடப்பதரனபில் னம்.
ந்ரம் தற்றுன, ரம் தற்றுன
263.

ஆநரம் தற்றுனில் தன்னக்கு னம் உனன ண ?

264.

ண்ர ர - அவ்ன தற்றுன

265.

ன்னூலுக்கு ரண்டின உன ண்டர் ரண .

266.

பரிரண - இனக்க்குநறப்ன ன

267.

னனனுக்கு ிறு றரிப்தத தனனரறிட்டண -

அ

ட்டரம்(ிபி) தற்றுன

இரனுசக் ிரர்

குற்நறலும்

இம்னத்பரடரின் பதரனள் ரண
இல்னரனச்பசரல்லுல்
268.

தரதந்ர் தரறரசன் றறனக்ற ரணில் பரடிக்ட்டி
தநந்ரர் - இம்னத்பரடரின் பதரனள் ரண ?
ணிப்னதரடு ரழ்ந்ரர்.

269.

றழ்ரட்டின் தநன ண ?
ப்னநர
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270.

ப்னநரின் னட்னட ந் றநத்றல் தரற்நபிக்கும் ?

271.

"றனணபலே ததரரச் சறறுனல் ீ ர் ீ ண்ட தனணபலே ரட்டும்

ஞ்சள் னந் பண்ிநம்

தடித்ரல்"

னும் பரடர் இடம்பதற்ந ணெனறன் பதர் ன்ண ?

றனள்ல ரனன
272.

றனள்லரனன ணெனறன் ஆசறரிர் பதர் ன்ண ?
தினர்

273.

றனள்லரனனில் உள்ப தரடல்பின் ண்ிக்ன ன்ண ?

274.

எபின தரட்டம் அனடபசய்ணரல் பரனனிலுள்ப

55

பதரனள்பின்

உனத்றனணஅண்னில்

பசய்னரம் ன்று ண்டர் ரர்?

தரன்றும்தடி

லீனறதர னறலீ
275.

றட ரட்டு ன்ணணின் பதர் ன்ண?
பன்

276.

ிர்த ரட்டின் இபசறின் பதர் ன்ண ?

277.

பபண்தர ணெனறன் ஆசறரிர் பதர் ன்ண ?

ந்ற

னதந்றப்னனர்
278.

னதந்றப்னனர் பதற்நசறநப்ன ரண?

279.

னதந்றப்னனன ஆரித் ள்பனறன் பதர் ன்ண ?

280.

பதரனள் ன :

குப்தரண்டிணின் அனப்னனர்

சந்றன் சுர்க்ற

ள்னப

எனனக் ீ ர்க்பரடி (அ) பல் குத்ணம் ததரண பதண்பரல்
தரடப்தடும் உனக்னப்தரட்டு.
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அபகு
தரற
281.

பபண்தர த்னண ரண்டங்னப பரண்டண? த்னண
தரடல்னபக்பரண்டண ?
3, 431 தரடல்ள்

282.

க்றடுற்ர உனரண னல் னிின் பதர் ன்ன் ?

283.

ிச்சட்டம் னின ண்டநறந்ர் ரர் ?

ிச்சட்டம்.

திதபஸ் தரஸ்ல்
284.

ிணிின் ந்ன ண அனக்ப்தடுதர் ரர்?

285.

ிிின் பசல்தரட்டுக்குத் தனரண ட்டனபனப

சரர்னஸ் தரப்ததஜ்

குத்ர் ரர் ?
தனடி னவ்தனஸ்
286.

னல் பசல் றட்ட னரபர் ண அனக்ப்தடுதர் ரர்?

287.

இனம் டித்றற்கு ித்றட்டர் ரர்?

288.

என ட்டரத்றற்குள் உள்ப ிணினப இனக்கும்

தனடி னவ்தனஸ்

ஜரன் தரஸ்டல்

னனதின்ணனறன் பதர் ன்ண ?
அன்ந தப்ன னனப்தின்ணல்

289.

உனபரி னனதின்ணல் இன் ற்பநரன பதர் ன்ண ?

290.

றழ் லத்ணனப லலேம், எபிக்லேம் ற்று னம்

இனபம் (ன ிரிலே னன)

இனபத்றன் பதர் ன்ண ?
றம்

றழ் 8ம் குப்ன
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291.

என குலிணர் ற்றும் னரிந்ணக்பரள்லம் னில் குநறப்தர
ங்கும் பதன ... ன்தர்.
குலெஉக்குநற

292.

இபனபதர் :
சறங்க்....

சறங்க்குனனப.
னனறப்......

னனறப்தநழ்
குறனக்.....

குறனக்குட்டி
ரனணக்.....

ரனணக்ன்று
ரன்....

ரன்ன்று
293.

எனறன:

சறங்ம்.....

சறங்ம் னங்கும்
னனற......
னனற உறுனம்
294.

ர உறுப்ன :

னக்.....

னக்கூந்ல்
பற்.....
295.

பற்நரள்

ினணன :

ின....

ின இற்று
ிபக்ன....

ிபக்ன ற்று
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கூன .....

கூன தய்
296.

ங்ரபத்றல் ரட்ட ணன ஆட்சறர இனந்ர் ரர்?

297.

ஆணந் டம் னும் ணெனறன் ஆசறரிர் ரர்?

298.

னழ் பதற்ந ந்தரம் தரடம் இடம் பதற்ந ணெனறன் பதர்

தக்றம் சந்றர்

தக்றம் சந்றர்

ன்ண ?

ஆணந்டம்
299.

தக்றம் சந்றர் ரரிடம் ரழ்த்ண பதநச் பசன்நரர் ?
ரக்றனஷ்ர்

300.

ன்ன க்கூடி ஊடங்னப நர தன்தடுத்டுல் .... ண
அனக்ப்தடுறநண.
னசதர் குற்நம்

301.

பதரனத்ண :

றங்ள் - சந்றன்
றன

அம்

அி
எபி
302.

- தன்ன
- இடம்

- ரினச

- ிபக்கு

றரக்ம் ன
ல ததரர்டு

-

ினசப்தனன

இண்டர்பட்

-

இனத்பம்.

ல்டி ீ டிர தம்ஸ் -

தல்லூட ினபரட்டு

தர்ல்ட் பரய்ட் பப் - உனனரி னனதின்ணல்
றப்ட் ல

- ரற்றுினச குறற

திபப்தி டிஸ்க்

- குறுந்ட்டு

யரர்ட்தர்

- ன்பதரனள்

ஈ பில்

- றன்ணஞ்சல்

தடட்டர ததஸ்

- பசய்றத்பரகுப்ன

ரணிட்டர்

- ிணித் றன

தணரரி னரங்குதஜ்
றழ் 8ம் குப்ன
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சரப்ட்தர்

- ன்பதரனள்

னலேன்தனரட்

- தறிநக்ம்

தப் சர்ஸ் ன்ஜறன்
சரட்டிங்
303.

- தடுபதரநறள்
- னத்ணப்தநறரற்நம்.

னனர்ம் ரய்பரற ததரற்நல் இணித ன்ந தரடல் ரிள்
இடம் பதற்ந ணெல் ண?
இணின ரற்தண

304.

பசரற்பதரனள்:
ரன்

-

ன்ன்

குன – குில்
305.

.சச்சறரணந்ண திநந் ஊர் ண?

306.

அன்ணனி ரனனட தனடப்ன?

307.

ன்ணித் றபணக்கு தணுதடர உிர்க் ம்தன் ிபணக்கு

தனத்றணனந (ரழ்தரணம்)

.சச்சறரணந்ன்

தணு

ன்ண?

தடர ன்ந ரிள் இடம்பதற்ந ணெனறன் பதர்

றழ்ப்தசற
308.

ன்?ன்ண?ப்ததரண? ப்தடி? ங்த?ரர்? னும்

அன்னத்பரண்டர்ள் ஆறுததர்ள் அநறச்பசய்ரர்ள்
பசய்றினண, இண ரனனட கூற்று?
றப்பிங்

309.

பசய்றின் னெனங்பர இனப்தன.. . . . ணப்தடும்

310.

றல்னற சறனநில் அனடதட்டு பசய்ற தசரித்ர்.

பசய்றக்பம்

தத்றரிக்னனச் தசர்ந்ர்?

. . .

இந்றன் க்ஸ்திஸ்
311.

னண்டன் னடம்ஸ் இறன் பசய்றரபர் பசய்ற தசரிக் பசன்ந
பம் ண?

இந்ற சலணப்ததரர் பம்
றழ் 8ம் குப்ன
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312.

Bulletin

-

Green proof

-

flash news

-

சறநப்னச்பசய்ற இழ்

சறநப்னச்பசய்ற

றனத்ப்தடர அச்சுப்தடி

Folio Number -

இழ் ண்

Deadline

குநறத் ரனம்

Layout

-

Editorial

-

-

Fakenews

-

பசய்றரள் டினப்ன
னனங்ம்

பதரய்ச்பசய்ற

313.

இல்தரய் அனந்

314.

இற்பசரல்னறன் னள் ?

315.

ரற்று..

316.

ந்ரன், . . . னச் பசரல்னனச் சரர்ந்ண.

இற்பசரல்

றழ்ச்பசரல்.

. . . ணப்தடும்

பதர் இற்பசரற்ள்; ினண இற்பசரற்ள்
.. . ன பசரல்னனச் சரர்ந்ண

பதர் இற்பசரல்

ினண இற்பசரல்
317.

ற்நர்லக்கு ட்டுத பதரனள் ிபங்க்கூடிண. . . ஆகும்

318.

பசரற்பதரனள் :

றரிபசரல்

தீ னற – ில் தரன ;
ல்குலே - றுன
உறர் - ம்,
ஆற - டல்;

டி - தசரம்தல்
ிறு - தல்

தய் – னெங்றல்
319.

றத்ன அடுத் திநதகுறபில் ங்ப்தடும் பசரற்ள்.
ன்தர்

. . .

றனசபசரற்ள்
320.

றறல் ங்றணரலும் றழ் பசரற்ள் அல்னரண.
டபசரல்

. . . ன்தர்
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321.

தண்டின -

றனிர

ிரதரம் - ிம்
அசல்

- னெனம்

பள்பம்

- ீ ர்ப் பதனக்கு

அச்சன்

- ந்ன

ஜக்ரபம் - ிரிப்ன
தடிக்ன

- ரட்சற

322.

ீ னரம்தின அம்னரரின் ந்ன பதர் ன்ண?

323.

ீ னரம்தின னும் பதன னப்தரீ ன்று பரறபதர்ப்ன

னநனனடிள்

பசய்ர் ரர்?

தண்டிி ன.றதசணரர்
324.

ஆிம் ரனண னப ததரரில் பன்ந அசனுக்ர தரடப்தடுண.
. . . ணப்தடும்
தி

325.

தி சறற்நறனக்றம் ததரரில் . . . . பதரில் தரடப்தடும்

326.

ததரனக்குரி பய்ர.

327.

னறங்த்ணப்தி ின் தரற்ந ன்ணன் ரர்?பற்நறப்பதற்ந

தரற்நர்

ரபி

. . . . னணர்.

ன்ணன் ரர்?

தரற்ந ன்ணன் - னறங்ரட்டு ன்ணன்
பன்ந ன்ணன் - குதனரத்ணங் தசரன்
328.

பதரனள் :

329.

பரண்ணூற்நரறு -பரண்ணூறு+ஆறு

330.

திதந்ம் ன்னும் பசரல்னறன் பதரனள் ன்ண?

அர் – ததரர்

ன்கு ட்டப்தட்டண
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331.

ரன்கு பதரனள்னபனேம் உர்த்ற க்னப ல்றப்தடுத்ணண
ண?

ததரினக்றம்
332.

அர் கூற்று :

தரறரசன், "றழ் ன் உிர் ன்ததன்" ன்நரர்
றன ன் உிர தரறரசன் னறணரர்

333.

தர்க்கூற்று :

தத்ன ணக்கும் பரடுக்குரறு தினனண தனன் தட்டரன்
"தினர தத்னக் பரடு" ன்று தனன் தட்டரன்

334.

அறழ்த றனடப்தினும் அனணத் ணித்ண உண்ரல் திநனக்கு
உந்பிப்தர்ள்.

. . . . ண அனப்தர்

தசறப்திி னத்ணர்
335.

இனப்ன பசரற்னப தன்தடுத்ற லண: ( இல்/உள்)
று லலேல் ினபரட்டு
ீ
என்று.

று லலேல் ீ ினபரட்டுலள் என்று
றழ் ணெல்ள் பினட லணல் தண்டும்.

றழ் ணெல்ள் பினடில் லணல் தண்டும்
றனக்குநள் அநணெல்ள் என்று.

றனக்குநள் அநணெல்லள் என்று.
336.

"னனின் ள்ண் ின அனண னன ன னத"
ணப் தரடிர் ரர்?
குகுனதர்

337.

னனின் ள் ரர் ?

338.

பதரனள் ன :

னனள் (அன்னண தரர்ற )

நம்
தன்

சனற
டல்
றழ் 8ம் குப்ன
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னன

குந்ன
339.

தனறனரி ண குநறப்திடப்தடும் இடம் ண ?

340.

குகுனதர் திநந் ஊர் ண ?

னத்ீசுன் தரில்

றனனகுண்டம்
341.

குகுனதர் இற்நற திந ணெல்ள் ரன?
ந்ர்

னறபண்தர,

ணனக்னம்தம்,

ீ ணரட்சறம்ன

சனனரல்னற

னம்ிக்தரன, ீ றபநற ிபக்ம்

ரனன,

திள்னபத்றழ்,

றனரனொர்

342.

குகுனதர் ம்பரறபில் னனனப்பதற்நறனந்ரர்?

343.

குகுனதர் பதரில் டரனங்ள் அனப்பதற்ந இடங்ள்

றழ், டபரற, இந்ணஸ்ரணி

ரன ?

றனப்தணந்ரள், ரசற
344.

குகுனதர் இனநணடி தசர்ந் இடம் ண ?

345.

திள்னபத்றழ் .... இனக்றங்லள் என்று.

346.

இனநனணதர , க்லள் சறநந்ரனதர, னனனணதர

ரசற

96 ன சறற்நறனக்றங்ள்

தரட்டுனடத்

னனணரய்

பரண்டு,

அன

குந்னர

தரித்ண, அர்பில் பசற்ரி பசல்னப தரடுண ...
திள்னபத்றழ் இனக்றம்
347.

திள்னபத்றழ் ... தனங்னப உனடண.

348.

என தனத்றற்கு .... தரடல்ள் அனப்பதறும்.
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349.

திள்னபத்றறன் தரடப்பதறும் தரடல்பின் ண்ிக்ன ?

350.

திள்னபத்றறன் னனப கூறு

351.

சறற்நறல், சறறுதனந, சறறுதர் ன்தண .......

100

ஆண்தரல் திள்னபத்றழ், பதண்தரல் திள்னபத்றழ்

திள்னபத்றலக்குரிணரகும்.
ஆண்தரல் திள்னபத்றழ்

352.

அம்ரனண, ங்கு(ீ ரடல்), ஊசல் ன்தண ......
திள்னபத்றலக்குரிணரகும்.
பதண்தரல் திள்னபத்றழ்

353.

இனதரல் திள்னபறலக்கும் பதரணரண தனங்ள் ரன ?

354.

னள்பினக்குதலரில் லந்னபிினக்கும் இனநணின் பதர்

ரப்ன , பசங்ல ன, ரள், சப்தரி, னத்ம், னன, அம்னனற

ன்ண ?

னத்ணக்குர சுரற
355.

னத்ணக்குரசுரற திள்னபத்றறன் தரடுனடத்னனணின்
பதர் ன்ண ?

னனப்பதனரன்
356.

னள்பினக்குதலர் ணப்தடும் இடம் ண ?

357.

"உனகு குபி ண றில்... " ணத்பரடங்கும் தரடல்

னத்ீசுன் தரில்

அனப்பதற்ந தனம் ண ?
னன

358.

"உனகு குபி ண றில்... " ணத்பரடங்கும் தரடனனப்
தரடிர் ரர்?
குகுனதர்

359.

னத்ணக்குர சுரற திள்னபத்றறன் ஆநரண தனம் ண ?
னன தனம்
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360.

பிர் னடிட்டு னம் குந்னில் னனப் தனம்
குந்னின் .... றங்பில் றலம்.
13

361.

னச்சுன தரன்ந னள் ரரய் அனனேம் ண
பரல்ரப்திம் கூறுறன்நண ?

ள்பல், இபன, அநறரன, டன.
362.

னச்சுனனேர்லே இல்னரனக்கு தலும் இனதப
ணக்கூநறர் ரர்? ந் ணெனறல் கூநறனேள்பரர் ?
றனள்லர், றனக்குநள்

363.

னச்சுனன பபிப்தடுத்ணம் ஆற்நல் பதற்ந இணம் ண ?

364.

கூத்ண - தரரபி ; அசன - ...........

365.

.... ரனற, ீ பரன், ரலும் ததரய் ழ்ந்ன்தந"
ீ
ணப்தரடிர் ரர்?

ணி இணம்

ிடி

ம்தர்
366.

னறங்த்ணப்திின் ஆசறரிர் ரர்?

367.

இனபதரனள் னரறு பசரற்னபப்தரட்டில் அனத்ண தரடும் றநன்

பசங்பரண்டர்

பதற்நர் ரர்?

ி ரபதம்
368.

"ரர் ன்று ததர் தனடத்ரய்... " ன்று தரடிர் ரர்?

369.

னச்சுன பஞ்சறம் ண அனக்ப்தடும் ணெல் ண ? ஆசறரிர்

ரபதப்னனர்

பதர் ன்ண ?

னக்ள் ற ரன்றம், ிஞர் தசற ிரணரர்
370.

ரப்ன னும் பசரல்லுக்கு ..... ன்று பதரனள்
ட்டுல்
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371.

ரப்தின் உறுப்னள் பதர் ன்ண ?

372.

எபலத்ண ணித்தர இனந்தர எனறப்தண ...

373.

அனச த்னண னப்தடும் ? அன ரன ?

374.

அனசள் தன தசர்ந்ண அனண .... ணப்தடும்

375.

சலர்ள் என்றுடன் என்று பதரனந் அனண ... ணப்தடும்

376.

இண்டு அல்னண தன சலர்ள் தசர்ந்ண அனண ... ணப்தடும்

377.

அடிள் இண்டு னனறணரத் பரடர்ந்ண அடுக்றப் தரடுண ...

லத்ண, சலர், அனச, னப, அடி. பரனட.

அனச

2, தனச, றனனச

சலர்.

னப

அடி

ணப்தடும்
தர
378.

பசய்னேள் இனக்த்ன கூறுண ..... இனக்ம் ஆகும்.

379.

பசய்னேள் னும் பசரல்னன குநறக்கும் தறு பதர்ள் ரன ?

380.

தரின் னள்

381.

றனக்குநள் வ்னப் தர?

ரப்ன இனக்ம்

தரட்டு, ின, ணக்கு.

பண்தர, ஆசறரிப்த, ஞ்சறப்தர, னறப்தர

குநள் பண்தர
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382.

ண் இனத் னரனடிள் ரசறணிில் தரய்னரல்
ண் னர்ரனன ரடுனரல் – ண்ி
றுந்ர னினம்னம் னுதன அன்ணரள்
அநறந்ர பந்ன்னண ஆங்கு

இப்தரடனறல் தின்று ந் தர ினணக் கூறு.

தரினச பண்தர
383.

ரடர பரன்தநர ரடர பரன்தநர
அனர பரன்தநர றனசர பரன்தநர
அவ்ற ல்னர் ஆடர்

அவ்ற ல்னன ரற றனதண

இப்தரடனறல் தின்று ந் தர ினணக் கூறு.

ஆசறரிப்தர
384.

உர்ந உர்னம் உனடன் ணன்
ர்ந றனம் அனபிணன் ணன்
அர்றும் அர் பறதற ணன்

ணறு சுடடி பரலபல ன்ணதண

இப்தரடனறல் தின்று ந் தர ினணக் கூறு.

னறப்தர
385.

னபரடு னனசுனண ீ ரிணினட

னபரடுன ங்ன ன்ணபண
ினபரடு தரடுர் கூடுர்தின்

ினபரடுர் னதங்றபி தலேநத !
இப்தரடனறல் தின்று ந் தர ினணக் கூறு.

ஞ்சறப்தர
386.

அி னும் பசரல்லுக்கு ... ன்று பதரனள்

387.

அி இனக்ம் தற்நறக் கூறும் ணெல் ண ?

388.

உன, உதம் இவ்ிண்டனணனேம் இனக்கும் உ உனன

அகு

ண்டினங்ரம், ரநணனங்ரம்

பபிப்தடுரறு ப்தரடுண .... அி ஆகும்.
உனி
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389.

ஊனி ீ ர்றனநத் ற்தந உனரம்
ததநற ரபன் றன.

இக்குநபில் ந்ணள்ப உ உனன, அி ண ?

அற்தந, உனி
390.

உன, உதம் இவ்ிண்டனணனேம் இனக்கும் உ உனன
னநந்ண னரறு தரடுண .... அி ஆகும்.
டுத்ணக்ரட்டு உனி

391.

உரணம் தறு, உதம் தறு ணத் தரன்நர னில்,

உரணத்றன் இல்னனப உதத்றன்தல் ற்நறக் கூறுண
... அி ஆகும்.
உன அி

392.

றனம் - இனக்குநறப்ன ன.

393.

னற - இனக்குநறப்ன ன.

394.

இன்பசரல் ினபறனணர ஈதன ித்ர

உனத்பரன

உனம்

ன்பசரல் னபட்டு ரய்ன னட்டி
அன்னீ ர் தரய்ச்சற அநக்றர் ஈணதரர்
னதங்கூல் சறறுரனன பசய்
-

இப்தரடனறல் தின்று ந் அிின் பதர் ன்ண ?

உன அி
395.

அறுசுன உண்டி அனந்றனனரள் ஊட்ட னும் பரடர்
இடம்பதற்ந ணெல் ண?
ரனடிரர்

396.

பரபக் பரபக் குனநதடரக் கூறனட ிணர் னும் பரடர்
இடம்பதற்ந ணெல் ண
னநரனூறு

397.

உப்தினறப் னலக்ல் ... னும் சல சறந்ரி பரடரில் னலக்ல்
னும் பசரல்னறன் பதரனள் ன்ண ?
தசரறு
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398.

இநடிப் பதரம்ல் பதறுகுர்ீ னும் பரடர் இடம்பதற்ந ணெல் ண ?

399.

தசுந்றனண னெல் தரபனரடும் பதறுகுர்ீ னும் பரடர் இடம்பதற்ந

னனதடுடரம்

ணெல் ண ?

பதனம்தரரற்றுப்தனட
400.

னபறர் னல்சறபரண் டனபல் னும் பரடர் இடம்பதற்ந
ணெல் ண?

னநரனூறு
401.

பதரனத்ண

ரனததரனப் திள்னப , ணெனனப்ததரனச் தசனன - உநலேனனந
ஆடிப்தட்டம் தடி ின

- உலே

ண்குறனன ம்தி ஆற்நறல் இநங்ரத

- அநறலேன

ன திநந்ரல் ற திநக்கும்

-

ம்திக்ன

தசறரல் இனக் ந்னதன். பரஞ்சம் தனண இனந்ரல்
ததரடு. – னச்சுன
402.

உன் ட்டில்
ீ
...................... அனநள் உள்பண ?

403.

ரனக் ண்டணம் குந்னக்குத்ரன் ....... றழ்ச்சற

404.

.........க்றன்ந ரய் டிக்ரண.

405.

பன்னணத்றல் தங்ரய்ள் ..... ரத் பரங்குறன்நண.

406.

ரள்தரறும் ிடிற்ரனனில் லண ன் ....

407.

ினபரட்டு ரின்
ீ
இடக்ன .... உனடர்.

த்னண

த்ணன

குன

குனன குனன

க்ம்

தக்ம்
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408.

இன்று ரனன னடபதறும் கூட்டத்றல் ........னந்ண பரள்லல்
தண்டும்.
நரல்

409.

னம்னரர்ப் ....... என ரனத்றல் சறநந் டற்ன ர
ிபங்றண.
தட்டிம்.
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