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தமிழ்  9ம் குப்ன  

1. ினக்குநபில் "உடத"  ண னடினேம் அிாங்ள் த்தண ? 

10 

 

2. ினக்குநலக்கு பதரிதும் பாடர்னதட ண்? 

7 

 

3. "ற்நர் னந்ாம் ற்ந ல்ிதக் கூநல் இன்தம்" - இவ்ரிதபப் 

தாடிர் ார்? 

சுா 
 

4. உதக்ிஞர் ார்? 

சுா 
 

5. உதக்ிஞரின் இற்பதர் ன்ண ? 

இாசகாதானன் 
 

6. உதக்ிஞர் திநந் இடம் து? 

ததனூர் (ினானொர் ாட்டம்) 

 

7. "சுா" னும் பதரின் பதானள் ன்ண ? 

சுப்னத்ிணாசன் 
 

8. சுா இற்நி ித தல்ள் த? 

கன்த, துதநனம், சுனம் சுண்ாம்னம், சுாின் ிதள். 

 

9. ி அசின் பர்ச்சிதுதந ங்கும் சிநந் தலுக்ாண தரிசு பதற்ந 

சுாின் ததடப்ன து ? 

கன்த 
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10. சுாிற்கு தனாி ினது ாால் ங்தட்டது? 

ி இனிதச ாட ன்நம் 
 

11. சுாிற்கு ி அசு ங்ி சிநப்ன ன்ண? 

தாகந்ர் ினது 
 

12. கன்த தனின் தகுிள் ண்ிக்த ன்ண? 

16 தகுிள் (இற்த ில் - ஆாய்ச்சி) 
 

13. "ற்நர் னந்ாம் ற்ந ல்ிதக் கூநல் இன்தம்" னும் ரிள் 

இடம்பதற்ந தல், ற்றும் தகுி ன்ண? 

கன்த தனில் கன் துபிள் தகுி 
 

14. திாசம், ஏந்தூர் ாசாி, குாசாி ஆிகார் ாாசர் உினேடன் 

னனதச்சர்பாய் திகற்ந ஆண்டுள்? 

திாசம்  - 1945, ஏந்தூர் ாசாி  1947, குாசாி  1949 

 

15. ாாசர் னனதச்சா இனந் கதாது த்தணாது ந்ாண்டு 

ிட்டங்ள் பாடங்ப்தட்டண? 

2,3 

 

16. ாாசர் னனதச்சா இனந் கதாது பதரி பாிற்கதட்தடள் 

பாடங்ப்தட்ட இடங்ள் து? 

ிண்டி, அம்தத்தூர், இாிப்பதட்தட. 

 

17. பதானத்து 

ினக்ரிச் சுங்த் பாிற்சாதன    -  பய்கனி 
இந்துஸ்ான் கதாட்கடா தினிம் பாிற்சாதன - உத 

அறுதச் சிிச்தச னித் பாிற்சாதன  - ிண்டி 

பாடர்ண்டிப் பதட்டி பாிற்சாதன   -  பதம்னர் 

ாித் பாிற்சாதன     - கட்டூர் 
 

18. ின உச்ச ம்ன –  

30 க்ர் 
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19. னகணசுரில் ாங்ிஸ் ட்சி ாாடு டந் ஆண்டு து? 

1963 

 

20. ாாசரின் திநந் ாள் –  

ஜூதன - 15 – 1903 

 

21. ல்ி பர்ச்சி ாள்? 

ஜூதன - 15 – 1903  (ாாசரின் திநந் ாள்) 

 

22. பாிற்பதத குநிக் னம் ிகுிள்  ாத? 

ல், அல், அம், ,த,த,கு,ன,உ,ி,சி,ி,உள்,ாடு, தாடு,அவு, ஆதண,  

த,து,அல் 
 

23. பாிற்பதரின் தள் ன்ண? 

னணிதன பாிற்பதர் 

னணிதன ிரிந் பாிற்பதர் 
 

24. பாிற்பதர் ிகுிகப இல்னால், தகுி ட்டும் ந்து, பாிதன 

உர்த்துது ... 

னணிதன பாிற்பதர் 
 

25. பாிற்பதரின் னணிதனாி தகுி ிரிந்து னது .... 

னணிதன ிரிந் பாிற்பதர் 
 

26. கதறு, கடு ன்தது ... 

னணிதன ிரிந் பாிற்பதர் 
 

27. அடி ன்தது ... 

னணிதன பாிற்பதர் 
 

28. ிதணதக்குநிக்ால் ிதணபசய்ரி குநிப்தது ... 

ிதணானதனேம் பதர் 
 

29. தண்னப்பதனக்கு அடிப்ததடா னது ..? 

ிநம், சுத, அபவு, டிம். 
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30. தண்னப்பதர் ிகுிள் ாத? 

த,,சி,ன,உ,கு,நி,அம்,அர்,தம்,து 
 

31. இனக்னதநப்தடி குற்நில்னாது கதசுதும் ழுதுதும் ... ஆகும். 

ாிதன 
 

32. ாாிதனத் ன 

பசல்ி தாடிணாள் - 

ித ாிதன 
 

ாய் ஏடிது - 

தால் ாிதன 
 

ீ னாய் - 

இட ாிதன 
 

ிழ் இனக்ம் த்தண தப்தடும் - 

ிணா ாிதன 
 

ாதப னகன் - 

ான ாிதன 
 

ிழ்ாட்டின் தனம் து? ன்னும் ிணாவுக்குச் பசன்தண ண 

ிதடபித்ல் - 

ிதட ாிதன 
 

33. இனக் னதநின்நி கதசுதும் ழுதுதும் .. ஆகும். 

ழு 
 

34. ழுின் தள் ாத ? 

ிதழு,தால்ழு,இடழு,ானழு,ிணாழு,ிதடழு, னழு. 

 

35. ழு கூறு : 

ன் ாா ந்து  

ிதழு 
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ாங்ள் ந்ார்ள் 
இடழு 

 

ண்ி ந்ான் 

தால்ழு 
 

ரிானன் ாதப ந்ான்  

ானழு 
 

னட்தடிட்டது கசனா பதட்தடா ? - 

ிணாழு 
 

ாதப தள்பி ிநக்ப்தடுா ? னும் ிணாவுக்கு ன் அத்த உடல் 

னில்தன ணக்கூறுது - 

ிதடழு 
 

ாய் த்தும் - 

னழு 
 

36. இனக் னதநப்தடி குற்நனதடது ணினும் , இனக் ஆசிரிர்பால்  

குற்நன்று ண ற்றுக்பாள்பப்தடுது ... 

ழுதி 
 

37. ழுதிக்கு  அடிததடா அதது து ? 

உத (ிழ்ச்சி), சிநப்ன, உர்வு, உறுி, சிணம் 
 

38. ழுதி ன 

ன் அம்த ந்துிட்டாள்  

ிதழுதி 
 

குடிசுத்தனர் ாதப ிம் னிநார் - 

ானழுதி 
 

39. பாிாக்ம் ன 

Take away the fuel, the boiling will cease 

ரிதணப் திடுங்ிணால் பாிப்தது அடங்கும் 
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Practice makes perfect 

சித்ினம் தப்தக்ம், பசந்ிழும் ாப்தக்ம். 

 

The law - maker should not be a law breaker 

கனிக தித கய்ந்ார்கதான 
 

Misfortune never comes single 

தட்டானிகன தடும், பட்ட குடிக படும் 
 

Look no gift horse in the mouth 

ாணம் பாடுத் ாட்தடப் தல்தன திடித்துப் தார்க்னாா? 

 

40. ண்டக்கு அகு இக்ம் பாள்பல், ாலுக்கு அகு திநரிடம் இந்து 
பசல்னாத ஆாய்ச்சிக்கு அகு து னடித துடந்துதத்ல் 
இதசக்கு அகு அதண கட்கதார் ன்பநணப் னழ்ல், அசனுக்கு 
அகு குடிக்ப னந்ால் ாப்தன் ண னந்துதத்ல் ண 
ாரிாசான் குநிப்திடுிநார். 
 

41. சிறுதஞ்சனெனத்ின் ஆசிரிர் ார் ? 
ாரிாசான் 
 

42. ாரிாசாணின் ஆசிரிர் ார் ? 
துத ிாசிரிர் ாக்ாணார் 
 

43. ாரிாசாணின் ஆசிரிர் தற்நி குநிப்னள் ில் ாப்தடுின்நண?  
சிநப்னப்தாிம் 
 

44. ாரிாசான் ந் த்தச் சார்ந்ர் ? 
சம் 
 

45. ாரிாசானுடன் தின்ந ார் ார் ? 
ிகாிார் 
 

46. சிறுதஞ்சனெனத்ில் இடம்பதற்ந னத்துக்பின் ன்த ன்ண ? 
பதனம்தான்த அநக்னத்துக்லம், சிறுதான்த ச  
அநக்னத்துக்லம் இடம்பதற்றுள்பண. 
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47. சிறுதஞ்சனெனத்ின் தாடல்ள் ண்ிக்த ன்ண ? 
டவுள் ாழ்த்து + 97 பண்தாக்ள் 
 

48. சிறுதஞ்சனெனம் ணப் பதர் பதந ாாண காய் ரீ்க்கும் 5 
னெனிதள் த ? 
ண்டங்த்ிரி, சிறுழுதுதண, சிறுல்னி, பதனல்னி, பனஞ்சி 
 

49. என பசய்னேபில் னன்ணர் ந் பசால்லும் அன் பதானலம் தின்ணர்  
தனிடத்தும் ரின் அது ..... அிாகும். 
பசால்தின்னிதனி 
 

50. ணப்ன னும் பசால்னின் பதானள் ன்ண? 
அகு 
 

51. "ண்ணப்னக் ண்பாட்டம்.... " ணத் பாடங்கும் தாடனின் தின்று 
ந் அிின் பதர் ன்ண ? 
பசால்தின்னிதன அி 
 

52. தாண்டர்ள் ஆட்சினரிந் திகசம் து ? 
இந்ி ார் (இந்ி திஸ்ம்) 
 

53. அத்ிணான ன்ணர் ார் ? 
துரிகாணன் 
 

54. துரிகாணின் ந்த ார் ? 
ினாட்டின் 
 

55. "ன்திின் க் பினந் சாலம்..." இத்பாடரின் ம்தி ன்தது ாத 
குநிக்கும் ? 
தாண்டு ன்ணன் 
 

56. இனக் குநிப்ன ன  
ார் 

உரிபசாற்பநாடர் 
 

57. ".... பாம்திதண பாத் டப்திடி காடும்.." இத்பாடரில் டப்திடி ாத 
குநிக்கும் ? 
தாஞ்சானி 



    னாின் ிதள் ாட்சப் குழு 

 

ிழ்  9ம் குப்ன  

னாின் ிதள் னதல் குழு :  : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

58. சுப்திி தாிார் ழுி உததட இனக்ிங்ள் ாத ? 
ஞாணம், சந்ிரிதின் த, ாசு. 
 

59. தாஞ்சானி சதத்ின் னென தல் து ? 
டபாிில் ான்ீி ழுி தாம். 
 

60. தாஞ்சானி சதம் த்தண தாங்தப பாண்டது ? 
2 
 

61. தாஞ்சானி சதத்ின் சனக்ங்ள் த்தண ? 
5. (சூழ்ச்சி சனக்ம், சூாட்ட சனக்ம், அடிதச்சனக்ம், துிலுரில்  
சனக்ம், சத சனக்ம்) 
 

62. தாஞ்சானி சதத்ின் தாடல்பின் ண்ிக்த ன்ண ? 
412 
 

63. தாிார் ஆசிரிா இனந் இழ்பின் பதர் ன்ண ? 
சுகசித்ின், இந்ிா 
 

64. ிழுக்கு பாண்டு பசய்கான் சாில்தன ன்நர் ார் ? 
தாிாசன் 
 

65. ற்ான இனக்ித்ின் ிடிபள்பி ார் ? 
சுப்திி தாிார் 
 

66. ீடுதுில் ீக்ப் தாடி ந் ினா ணப்தட்டர் ார் ? 
சுப்திி தாிார் 
 

67. உததடக்ானம் து ? 
20ம் தற்நாண்டு 
 

68. 20ம் தற்நாண்டில் அனம்தி றுனர்ச்சிக்கு ித்ா அதந்த 
த ? 
தாிின் ிதள் 
 

69. "னப்தது காடி னனதடாள்.. " ணப்தாடிர் ார் ? 
சுப்திி தாிார் 
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70. "னப்தது காடி னனதடாள்.. "  னும் தாடனில் ிஞர் கூந ந் 
த னத்து ன்ண ? 
இந்ி எனதப்தாடு 
 

71. "திநாட்டு ல்னநிஞர் சாத்ிங்ள் ிழ்பாிிற் பதர்த்ல் 
கண்டும்  " ன்நர் ார் ? 
சுப்திி தாிார் 
 

72. "திநாட்டு ல்னநிஞர் சாத்ிங்ள் ிழ்பாிிற் பதர்த்ல் 
கண்டும்  "  னும் தாடனின் தக்னத்து ன்ண ? 
ிின் பர்ச்சி 
 

73. ங்ள் ததர் ங்கா தநந்ார் இங்குள்ப ிர்ள் என்நால் 
ண்கட ணப்தாடிர் ார் ? அர் கூநந் னத்து ன்ண ? 
தாிாசன். ிர் ழுச்சி 
 

74. ல்னார்க்கும் ல்னாம் ன்நினப்தாண இடம்காக்ி டக்ின்ந 
ிந்தம் அல்னானும் அங்ில்தன திநர்னத்த ணபன்று 
ணிபானன் பசால்னான் அங்க" இப்தாடனின் தக்னத்து ன்ண ? 
பதாதுவுதடத 
 

75. "ல்தன திதசந்து ணிாக்கும் பசந்ிின் பசால்தன ிாத் 
ிடுத்னும் ீாகணா" ணத் ானாட்டுப் தாடிர் ார்  
ிி கசி ிாம் திள்தப 
 

76. "ங் ாப் திநப்தற்க - ல்ன ாம் பசய்ிட கண்டும்ா" 
ண பதண்ிம் தாடிர் ார் ? 
ிி கசி ிாம் திள்தப 
 

77. ிின் பம் ா "சாதனபில் தனபாில்ள் பதன கண்டும் 
சததபிகன ிபழுந்து னங் கண்டும்" ன்நர் ார் ? 
ிி கசி ிாம் திள்தப 
 

78. ிடுதனக் ிஞர் ார் ? 
ாக்ல் ிஞர் 
 

79. உதிஞர் ார் ? 
சுா 
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80. ின் ன்கநார் இணனண்டு ணிக அற்கார் குனண்டு அிழ்ம் 
அனுதட பாிாகும் அன்கத அனுதட ிாகும் ன்நர் ார் ? 
ாக்ல் ிஞர்  
 

81. தாட்டாபி க்பது தசிீ கண்டும் தபன்ந காத்ின் ிதசீ 
கண்டும் ன்நர் ார் ? 
ாக்ல் ிஞர்  
 

82. தத்பாில் என்தநக் ற்றுக்பாள் தன உணக்ில்தன 
எத்துக்பாள் ன்நர் ார் ? 
ாக்ல் ிஞர் 
 

83. ஆங்ினகா திநபாிகா தின்றுிட்டால் அன்தணபாி கதசுற்கு 
ாடின்ந ஙீ்குதட ணகதாக்ர் ாழும்ாட்டில் பன்தடுகா 
பாினேர்ச்சி : இவ்டிள் ாால் ழுப்தட்டது ? 
னடிசன். 
 

84. தாிார் சண ிததப ானதட சாதன எத்ினந்ண ? 
அபரிக் ிஞர் ால்ட்ிட்ன் 
 

85. தாிாசணின் உததடள் அதணத்தும் .... பாண்டத. 
ித தட பாண்டத 
 

86. ிக்பாடி இில் னதுக்ித ழுிர்ள் ார் ? 
.திச்சனெர்த்ி, னதுததித்ன், கு.த.இாசகாதானன், .ா.சுப்திின் 
 

87. ழுத்து இில் னதுக்ித ழுிர்ள் ார் ? 
ஸ்.தத்ஸீ்ன், னன சுான, ி, சி,சு.பசல்னப்தா 
 

88. ீா ன்ந னதணபதர் பாண்டர் ார் ? 
ீ.ாகசந்ின் 
 

89. ாணம்தாடி இக் உறுப்திணர்ள் ார் ? 
னிசு, ங்தபாண்டான், சிற்தி, ிழ்ாடன், அக்ிணினத்ின்,  
சக்ிணல்,இநீ்ின்,ஞாணி,தா,பசப்திாசம்,திதஞ்சன்,தானா, 
கா.ாஜாாம். 
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90. தின் குடிதசில் அடுப்னம் ிபக்கும் ி ல்னாக ரிின்நண 
ணப்தாடிர் ார் ? 
ல்னிண்ன் 
 

91. உச்சிதனிகன ஊறும் அனிள் எக ிில் னக்குது 
எற்றுதில்னா ணி குனம் உர்வு ாழ்வு பர்க்குது ணப்தாடிர் 
ார் ? 
தட்டுக்காட்தட னிாசுந்ம் 
 

92. ண்ாசன் ததடத் படுங்ித தல்ள் த ? 
ஆட்டணத்ி ஆிந்ி, ாங்ணி, ல்னகுடி, ாாிம், 
இகசுாிம் 
 

93. ம்தர் - அம்திாதி னாற்தந அடிப்ததடா பாண்டு ண்ாசன் 
ததடத் ாடத்ின் பதர் ன்ண ? 
இாசண்டதண 
 

94. ண்ாசன் ததடத் னிணங்பின் பதர் ன்ண ? 
ஆிம் வீு அங்ற்ண்ி, கனங்குடி ினிா 
 

95. ண்ாசணின் சிநந் னாற்று னிணம் து ? 
கசான் ானி 
 

96. சாித்ி அாபி ினது பதற்ந ண்ாசணின் னிணம் து ? 
கசான் ானி 
 

97. ண்ாசன் ஆசிரிாப் திாற்நி இழ்ள் த ? 
பன்நல், னல்தன. ண்ாசன், ிழ் னர். 
 

98. ான் ிந்ாணன் அிில்தன ந் ிதனிலும் ணக்கு 
ில்தன ன்நர் ார் ? 
ண்ாசன். 
 

99. சாித்ி அாபி ானதடது ? 
டு அசு 
 

100. இன ழுத்து ணித்தும் தன ழுத்துக்ள் பாடர்ந்து ந்து பதானள்  
னது .... ஆகும்.பசால் 
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101. பசால்  குநிக்கும் கறு பதர்ள் ன்ண ? 
தம், ிி, பாி 

 
102. தம் த்தண தப்தடும்? 

2 
 

103. ம், ாய், ீர் ஆித ற்கு உாம் ? 
பதர்ப் தாதம் 

 
104. ில்,ன்,திந ஆித ற்கு உாம் ? 

இதடப் தாதம் 
 

105. ிதண தாதத்ிற்கு உாம் ன 
உண், ாண், டு 

 
106. உரிப்தாதிற்கு உாம் ன 

சான, ணி, டி, உறு 
 

107. இதடபசால்லும், உரிச்பசால்லும் .... ஆ இனக்கும் 
தாதங்பா 

 
108. தகுி ிகுி இதடிதன ணப்திரிக்ப்தடுது ... ணப்தடும் 

தகுதம் 
 

109. பதர் தகுதிற்கு அடிா இனப்தது து ? 
பதானள், இடம், ானம், சிதண, கும், பாில் 

 
110. திரித்து கூறு  

பதான்ணன் 
பதான்+ன்+ன்  

 
ஊன் 

ஊர்+அன் 
 

ஆிதான் 
ஆித+ய்+ஆன் 
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ண்ன் 
ண்+ண்+அன் 

 
ரின் 

னத+அன் 
 

டின் 
டி+க்+அன் 

 
பசய்ான் 

பசய்+த்+ஆன் 
 

111. தகுத உறுப்னள் ாத ? 
தகுி, ிகுி,இதடிதன, சந்ி,சாரித, ிாம். 

 
112. தகுதத்ில் னனில் ின்று பதானள் னது .. ஆகும் 

தகுி 
 

113. தகுதத்ில் இறுிில் ின்று பதானள் னது .. ஆகும் 
ிகுி 

 
114. தகுிக்கும் ிகுிக்கும் இதடில் ிற்தது ... 

இதடிதன 
 

115. ிழ்ான இதடிதனள் ாத ? 
ிறு,ின்று, ஆின்று 

 
116. இநந்ான இதடிதனள் ாத ? 

த்,ட்,ற்,ன் 
 

117. ிர்ான இதடிதனள் ாத ? 
ப்,வ் 

 
118. ிர்தந இதடிதனள் ாத ? 

இல்,ஆல்,ஆ 
 

119. தகுிக்கும் இதடிதனக்கும் இதடில் னது ... 
சந்ி 
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120. பதர்பசால்தனனேம் ிதணச்பசால்தனனேம் சார்ந்து னது ... 
சாரித 

 
121. பசாற்பிதடில் ற்தடும் ாறுதாடு ... ஆகும் 

ிாம் 
 

122. தகுி ன 
தடித்ான் - தடி 
ஏடிணான் - ஏடு 
ந்ான் - ா 

 
123. ிகுி ன 

டந்ான் (ஆண்தால் ிகுி) 
ஆன் 

 
டந்ாள் (பதண்தால் ிகுி) 

ஆள் 
 

டந்ணர் (தனர்தால் ிகுி) 
அர் 

 
டந்து (என்நன்தால் ிகுி) 

அது 
 

டந்ண (தனின்தால் ிகுி) 
அண 

 
124. இதடிதன ன 

உண்ிநான்      - ிறு 
உண்ின்நான்   - ிண்று 
உண்ாின்நான்  - ஆின்று 
தார்த்ான்   - தார்+த்+த்+ஆன் 
உண்டான்   - உண்+ட்+ஆன் 
பன்நான்         - பல்(ன்)+ற்+ஆன் 
தாடிணான்   - தாடு+இன்+ஆன் 
உண்தான்   - உண்+ப்+ஆன் 
னான்   - ா(ன)+வ்+ஆன் 
உண்டினன்   - உண்+ட்+இல்+அன் 
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ானன்   - ாண்+அல்+அன் 
தாான்   - தார்+ஆ+ஆன் 

 
125. சந்ி ன 

தார்க்ிநான்  - தார்+க்+ிறு+ஆன் 
தடித்ான்   - தார்+ஆ+ஆன் 

 
126. சாரித ன 

உண்டணன்  - உண்+ட்+அன்+அன் 
 

127. சாரிதள் ாத ? 
அன்,ஆன்,இன்,அல்,அற்று,இற்று,அத்து,அம் 

 
128. ன்காடு பாடர்னதட என்தநகூநி பதானலக்கு பதாகு  

னது  
ஆகுபதர் 

 
129. ஆகுபதரின் த்தண தப்தடும்? 

16 
 

130. என்று பதற்நார் எபி ம். இில் என்று ன்தது... ஆகுபதர்  
ண்ணல் அபதாகுபதர் 

 
131. ந்து ிகனா ன்ண ிதன? இில் ிகனா ன்தது... ஆகுபதர் 

டுத்ல் அபதாகுபதர் 
 

132. 4 னிட்டர் கத. இில் னிட்டர் ன்தது... ஆகுபதர் 
னத்ல் அபதாகுபதர் 

 
133. னென்று ீட்டர் பாடு. இில் ீட்டர் ன்தது... ஆகுபதர் 

ீட்டல் அபதாகுபதர் 
 

134. அபவுத்பாடர்லக்கு டுத்துக்ாட்டு ன 
என்று பாடு, ாலுிகனா ா, இண்டு னிட்டர் கத, ந்து 
னம் பாடு. 
 

135. பதானள்காள் த்தண தப்தடும் ? 
8 
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136. என ாம்தம் பாடு, இண்டு ிகனா பய் கண்டும் ன்தண .....  
ஆா 
ஆகுபதர்  

 
137. என பசய்னேபின் சரீ்தபகா அடிதபகா பதானள் உர்வுக்கு  

ற்நதில் அதத்துக்பாள்லம் னதந... ஆகும் 
பதானள்காள் 

 
138. "பதாநிாில் ந்ித்ான்.. " னும் குநபில் ....... பதானள்காள்  

அதந்துள்பது. 
ஆற்றுீர்ப் பதானள்காள் 

 
139. "சுதா அம்ி ிப்த ... " னும் தாடனில் ....... பதானள்காள்  

அதந்துள்பது. 
பாிாற்றுப் பதானள்காள் 

 
140. பசாற்தப னதந ாற்நால் அப்தடிக பதானள் பாள்து ..  

ஆகும் 
ஆற்றுீர்ப் பதானள்காள் 

 
141. பசாற்தப னன்தின்ணா ாற்நி பதானள்பாள்து ... ஆகும் 

பாிாற்றுப் பதானள்காள் 
 
142. பசய்னேபின் இனக்ிந பசாற்தப னதநாற்நால் பதானள்        

பாள்து ... ஆகும் 
ில்ிதநப் பதானள்காள் 

 
143. "அன்னம் அநனும் உதடத்ாின்.. " னும் குநபில்.......  

பதானள்காள்       அதந்துள்பது. 
ில்ிதநப் பதானள்காள் 

 
144. "இனட்தத இி இனகபணத் ம்தனேம் னிக் ாய்கணா  

ன்நிர்த்து இனசிதநக் ான் ார்திற் னதடத்துக் னங்ி 
பய்ாத் ம்பதர் ிம்தி ாசம் தநி ிதசிலும் 
சிநிகாடுலும்.. " னும் தாடனில் தின்று ந் அி... ? 
ற்குநிப்கதற்ந அி 
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145. தக்காலும் ாதணனேம் என்று ணப்தாடிர் ார் ? 
ாபகப்னனர் 

 
146. கர்ச்பசால் ாண் 

கதாகன் - கதா 
ற்கதன்   - ல் 
திபிறும் - திபிறு 
அடக்ிணார் - அடக்கு 
பதற்நது   - பதறு 

 
147. ாநினேள்ப பசாற்தப ரிதசப்தடுத்து 

ிக்கு ிதசக்கு பதர் உிக்ின்ந ஞாிறு 
ஞாிறு உிக்ின்ந ிதசக்குப் பதர் ிக்கு 

 
திநப்திடம் துன்தத்துக்கும் கசாம்தகன தீக்கும் 

தீக்கும் துன்தத்துக்கும் திநப்திடம் கசாம்தகன 
 

பதான்பசய்னேம் னந்து ணக ன்ந கதாதும் 
கதாதும் ன்ந ணக பதான் பசய்னேம் னந்து 

 
148. ிதணனற்று ன 

துள்பி ஏடி னள்பிான் 
னள்பிான் துள்பி ஏடிது 

 
ிவும் இணித் தம் 

தம் ிவும் இணித்து 
 

தாடம் தடித் ததந பசல்ி 
பசல்ி ததநில் தாடல் தடித்ாள் 

 
ீி நா ன்ணன் 

ன்ணன் ீி நான் 
கற்று பதய் த 

கற்று த பதய்து 
 

149. ாிங்டன் ார் ? 
அபரிக் குடிசு தனர் 
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150. ிாக்ம் ன 
Crying child will get the milk 

அழு திள்தப தால் குடிக்கும் 
 

Make hay while the sun shines 
ாற்றுள்பகதாக தூற்நிக்பாள் 

 
The childhood shows the man 

ிதபனேம் திர் னதபிகனக பரினேம் 
 

All is well that ends well 
னற்கால் னற்நிலும் கால் 

 
A good marksman may miss 

ஆதணக்கும் அடி சறுக்கும் 
 

151. ாம் எழுக்த்ில் சிநந்து ிபங் ினக்குநள் ... அநதல்தபக்  
ற்நல் கண்டும் 
னனாண 
 

152. ாம் தண்தாட்டில் சிநந்து ிபங் ற்நித, குறுந்பாத ....  
ட்டுத்பாத தல்தப ற்நல் கண்டும் 
னனி 

 
153. இல், இதச, ாடம் ... னத்ித கதாற்நி பர்த்ல் கண்டும். 

ஆி 
 
154. "ஏடிப்கதா ஏடிகதா பண்தடகுஞ்கச.." ணப்தாடிர் ார் ? 

தட்டுக்காட்தட ல்ாசுந்ம் 
 
155. க்ள் ிஞர் ார் ? 

தட்டுக்காட்தட ல்ாசுந்ம் 
156. ாக்ி ார் ? 

சுப்திி தாிார் 
 
157. தட்டுக்காட்தட ல்ாசுந்ம் அநினாண ிதப்தடம் து?         

பபிாண ஆண்டு ? 
தடித் பதண், 1954 

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



    னாின் ிதள் ாட்சப் குழு 

 

ிழ்  9ம் குப்ன  

னாின் ிதள் னதல் குழு :  : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

158. ீ ீண்டும் கான்நி தாிடா ன்று ார் ாத தார்த்துக்    
கூநிணார்? 
கார் ஜீாணந்ம்,தட்டுக்காட்தட ல்ாசுந்ம்  

 
159. கணாறு தானேது பசங்ினம் ானேது ஆணலும் க்ள் ிறு  

ானேது    ணப்தாடிர் ார் ? 
தட்டுக்காட்தட ல்ாசுந்ம்  

 
160. ான்கு ன்தன் அடிப்ததட ...  

ாலு 
 

161. "உண்தது ாி உடுப்தத இண்கட 
திநவும் ல்னாம் எர்க் கும்க" இப்தாடல் ரிின் ஆசிரிர்? 
க்ீணார் 

 
162. பசாற் பதானள் : ா? 

ினங்கு 
 

163. இனக் குநிப்ன:  
ாி? 

ஆகுபதர் 
 

164. னநானூறு தாடல்தப ஆங்ினத்ில் பாிபதர்த்ர்? 
ஜி.னே. கதாப் 

 
165. ினனனாற்றுப்ததட, படுல்ாதட ஆசிரிர்?? 

க்ீணார் 
 

166. " ினத்ினும் பதரிக ாணினும் உர்ந்ன்று 
ீரினும் ஆப ின்கந சால்" இடம் பதற்ந தல் & ஆசிரிர்?? 
குறுந்பாத, ககுனத்ார் 

167. குறுந்பாத பாகுத்ர்?? 
னரிக்கா 

 
168. குறுந்பாதின் அடிததந?? 

4-8 
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169. குறுந்பாதப் தாடல்பின் ண்ிக்த? 
401 

 
170. ாற்று ண்டனத்ில் உிர்பி, உப்னபிின் சீம்? 

21%, 78% 
 

171. பிதடனத்தச் சிதப்தில் பதனம் தங்கு ிப்தது? 
குகபாகா னலகா ார்தன் 

 
172. ினத்ின் பப்திதனத எக சீாண ிதனில் தத்ினக்ப்  

பதரிதும் உவும் ண்டனம்? 
அடிிதன ண்டனம் 

 
173. அடி த்தண தப்தடும்? 

5 
 

174. அபடிின் ற்பநான பதர்?? 
கடி 

 
175. அடிகானம் 4 (அ) 5 சரீ்தபப் பதற்று னம் அடி? 

ிபடினடி 
 

176. பாதட த்தண தப்தடும்? 
8 

 
177. "இன்தம் ிதான் இடும்தத இல்பதன்தான் 

துன்தம் உறுல் இனன்" இில் இடம் பதற்ந பாதட? 
னண்பாதட 

 
178. பாதட ிற்தங்ள் த்தண? 

35 
179. (1,3) ண னல் ழுத்து என்நி னது? 

பதாிப்ன காதண 
 

180. (1,2,3) ண னல் ழுத்து என்நி னது? 
கூத காதண 
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181. (1,2,4) ண னல் ழுத்த அடுத்து இண்டாம் ழுத்து என்நி  
னது? 
ிழ்துாய் துத 

 
182. (1,3,4) ண னல் ழுத்த அடுத்து இண்டாம் ழுத்து என்நி  

னது? 
கற்துாய் துத 

 
183. " திநிப் பதனங்டல் ீந்துர் ீந்ார் 

இதநன் அடிகச ார்" இடம் பதற்ந அி? 
கச உன அி 

 
184. "அன்னம் அநனும் உதடத்ாின் இல்ாழ்க்த தண்னம் தனும்  

அது"  இடம் பதற்ந அி? 
ில்ிதந அி 

 
185. அநின் ண அதக்ப்தடும் காள்? 

னன் 
 

186. 1/2 ன் ிழ் ண்? 
இ 

 
187. 1/4 ன் ிழ் ண்? 

 
 

188. 3/4 ன் ிழ் ண்? 
ல 

 
189. 1000 ன் ிழ் ண்? 

சூ 
 

190. 9 ன் ிழ் ண்?                        
கூ 
 

191. "தனர் அன்ணர்க் கசண் ாங்கப" ணப்தாடிர் ார் ? 
ம்தர்  
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192. பதானள் ன : 
அனினா 
அபற்ந 

 
சண்  
அதடக்னம் 

  
193. இனக் குநிப்ன ன : 

ாதனேம் 
னற்றும்த 

 
அனினா ிதபாட்டு 
ஈறுபட்ட ிர்தநப்பதபச்சம் 

 
194. "உனம் ாதனேம் ானப ாக்லும்" னும் தாடல்  

அதப்பதற்ந தனின் பதர்,ாண்டம் ன்ண ? 
ம்தாாம், தானாண்டத்ின் னல் தாடல். 

 
195. ிதநனேதடத ீங்ாத கண்டின் , பதாதநனேதடத கதாற்நி  

எழுப் தடும் " னும் குநட்தாில் கூநப்தடும் னத்து  
பதாறுதின் சிநப்ன 

 
196. குநள் னும் பசால்னின் பதானள் ன்ண ? 

குறுி அடிதப உதடது 
 

197. ....... சரீ்தபக் பாண்ட .... அடி பண்தாக்பால் ஆணது,  
ினக்குநள். 
7, 2 
 

198. ினக்குநள், அநம்.... அிாங்பாவும், பதானள் ....  
அிாங்பாவும், இன்தம் ..... அிாங்பாவும் 
தகுக்ப்தட்டுள்பது.  
38,70,25 
 

199. ினக்குநதபப் கதாற்நிப் தாடி தனின் பாகுப்ன ....ஆகும். 
ினள்லாதன 
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200. ினக்குநலக்கு உத ழுிர்பின் ண்ிக்த ... 
10 

 
201. ினக்குநபின் உத ண்டர்லள் ிச்சிநந் உத  

ானதடது ? 
தரிகனர்  

 
202. ினக்குநபின் உதாசிரிர்ள் ார்? 

னர், ாத்ர், க்குடர், 
ச்சர்,தரிி,தரிகனர்,ினதனர், ல்னர், தரிபதனாள், 
ாபிங்ர். 

 
203. ிக்கடாரிா ாாி ாதனில் ண் ிித்தும் னனில்  

தடிக்கும் தல் து ? 
ினக்குநள் 

 
204. இந்ிாில் கதசப்தடும் பாிக்குடும்தங்ள் த்தண ? அத  

ாத?  
4, இந்கா-ஆசி பாிள், ிாிட பாிள், ஆஸ்ிகா - 
ஆசி பாிள், சணீ- ிபதத்ி பாிள் 

 
205. ம் ட்டில் கதசப்ப்தடும் பாிபின் ண்ிக்த ன்ண ? 

1300+ 
 

206. ணக்பணத் ணிச்சிநப்னம் தன பாிள் கான்நி ப  
அடிப்ததடாவும் உள்ப பாி .... 
னெனபாி 

 
207. னென பாிினினந்து கான்நி பர்ந் பாி .... 

ிதபபாி 
 

208. இந்ி ாட்தட "பாிபின் ாட்சி சாதன" ண னித்ர்  
ார் ? 
பாிில் கதாசிரிர் ச.அத்ினிங்ம் 

 
209. ிாிட பாிபின் ண்ிக்த ன்ண ? 

23+ 
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210. ிாிட பாிக்குடும்தங்பின் ண்ிக்த ன்ண ? 
3 

 
211. ிாிடப்பதனபாிள் ாத ? 

ிழ், பலுங்கு, தனாபம், ன்ணடம். 
 

212. இந்ிா னழுதும் தந்து ிரிந்ினந் ாரிம் ... ஆகும் 
ிாிட ாரிம் 

 
213. பன் ிாிட பாிள் ாத ? 

ிழ், தனாபம், ன்ணடம், குடகு, துல, காடா, காத்ா, 
பாா, இனபா 

 
214. டு ிாிட பாிள் ாத ? 

பலுங்கு, காண்டி, காா, கூி, கூி, கானாி, தர்ஜி, தா, 
காண்டா, ாக்ி, பதங்கா, னண்டா 

 
215. ட ிாிட பாிள் ாத ? 

குனொக், ால்கா, திாகுி 
 

216. ிாிடர் கதசி பாி து ? 
ிாிட பாி 

 
217. "ிாிட" னும் பசால்னின் பதானள் ன்ண ? 

ிாிட ாடு 
 

218. ிாிட பாி, ிாிட இணம், ிாிட ாரிம் னும்  
பசாற்பநாடர்லள் ிாிடம் னும் பசால் பததடா 
ந்துள்பது ணக் கூநிர் ார் ? ந் தனில் கூநினேள்பார்? 
ால்டுபல், ிாிட பாிபின் எப்தினக்ம். 

 
219. ிாிடம் னும் பசால்தன னனில் உனாக்ிர் ார்? 

குரினதட்டர் 
 

220. ிாிடம் னும் பசால்தன தன்தாட்டுக்கு பாண்டு ந்ர்  
ார்? 
ால்டுபல் 
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221. பாிில் அநிஞர் பாடக் ானத்ில் ிதனேம் அன் ிதப  
பாிதபனேம்  ........ அல்னது ..... ண ங்ிணர் 
ிபின் , னனிக் 

 
222. ிாிட னும் பசால் ிழ் னும் பசால்னினினந்து உனாணது  

ணக்கூநிர் ார் ? 
ஈாஸ் தாிரிார் 

 
223. டல்காபால் பாள்பப்தட்ட தந்ிழ்க் குரிக்ண்டம் து ? 

இபனனெரிாக் ண்டம் 
 

224. ிில் இன்று க்கு ிதடக்ப்பதற்ந ிப்ததாண தல் து  
பால்ாப்திம் 

 
225. பால்ாப்திம் ன்தது ... தல் 

இனக்ம் 
 

226. பான்த, ணித்ன்த,பாிபின் ாய், பசால்பம், இனக்ி  
இனக் பம், சிந்தணபம், தனபம், தண்தாட்டுபம்,  
தன்ணாட்டு பாிா ிபங்கும் ன்த பதற்ந பாி....... 
ணப்தடும். 
பசவ்ில் பாி 

 
227. பாித திதின்நி கதசவும் கட்வும் தடிக்வும் ழுவும்  

துதனரிது .... ஆகும். 
இனக்ம் 

 
228. சார்பதழுத்துள் த்தண தப்தடும் ? 

10 
 

229. பசய்னேபில் ஏதச குதநனேம் கதாதும், பசாற்பின் னனிலும்,  
இதடிலும், இறுிிலும் ிற்கும் பட்படழுத்துக்ள் க்குரி ..... 
ாத்ிதினினந்து ீண்டு எனிப்தது .... ஆகும். 
2, அபபததட 

 
230. அபன னும் பசால்னின் பதானள் 

ாத்ித 
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231. அபபததடின் தள் ாத ? 
உிபபததட, எர்நபபததட. 

 
232. உிர் ழுத்துலள் அபபதடுக்கும் ழுத்துக்பின் ண்ிக்த  

ன்ண ? 
உிர்படில் ழுத்துக்ள் 7 

 
233. உிர் ழுத்துக்ள் அபபதடுக்கும் கதாது அற்றுக்கு இணாண .....  

ழுத்துக்ள் அன் தக்த்ில் னம். 
குநில் 

 
234. அபபதடுக்தில் ாத்ின் இண ழுத்து து ? 

இ 
 

235. அபபதடுக்தில் ஐாத்ின் இண ழுத்து து ? 
உ 

 
236. உிபபததடின் தள் ாத ? 

பசய்னேபிதச அபபததட, இன்ணிதச அபபததட, பசால்னிதச 
அபபததட. 

 
237. பசய்னேபில் இதசத ிதநக் னம் அபபததட ....  

பசய்னேபிதச அபபததட 
 

238. ஏதச குதநாிட்டாலும் இணி ஏதசக்ா அபபதடுப்தது .....  
இன்ணிதச அபபததட 

 
239. பதர்ச்பசால் அபபதடுத்து, ிதணபசய் பதானபில் னது ..... 

பசால்னிதச அபபததட  
 

240. படாஅ......... ிடா அர்... னும் பசாற்பில் ......... ந்துள்பது. 
பசய்னேபிதச / இதசிதந அபபததட 

 
241. பசய்னேபிதச அபபததடில் றுபதர் ன்ண ? 

இதசிதந அபபததட 
 

242. படுப்ததூஉம் னும் பசால்னில் ந்துள்ப அபபததட து? 
இன்ணிதச அபபததட 
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243. குடிீஇக்.. னும் பசால்னில் ந்துள்ப அபபததட து ? 

பசால்னிதச அபபததட 
 

244. ீ னும் பசால்னின் பதானள் ன்ண ? 
ழுவுல் 

 
245. ீஇ னும் பசால்னின் பதானள் ன்ண ? 

ழுி 
 

246. எற்நபபததடில் அபபதடுக்கும் ழுத்துக்பின் ண்ிக்த  
ன்ண ? 
11 

 
247. எற்நபபததடில் அபபதடுக்ா எற்பநழுத்துக்ள் ாத ? 

க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற்,ர்,ழ் 
 

248. ிாக்ம் ன 
சுிட்ச்   பசாடுக்ி 
ஸ்ாட்டர்  குபிர்ீர் 
கூல் டிரிங்ஸ்  குபிர்சாறுள் 
ிதண்டர்  ின் அதத 
திரிஜ்   குபினொட்டும்பதட்டி 
டீ    கீர் 
ாிங்பின் பலக்த இந்ிம் 
படனிகதான்  பாதனகதசி 

  
249. "உன்தணக ீ அநிாய்" ணக்கூநிர் ார்? 

சாக்டீஸ் 
 

250. தபாிலக்கு ிாக்ம் ன 
Bend the tree while it is young 

ந்ில் தபாது, ம்தில் தபனோ? 
 

As is the mother, so is her daughter 
ாதப்கதானப் திள்தப; ததனப்கதானச் கசதன  
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A friend in need is a friend indeed 
உிர்ாப்தான் கான்  

 
A maon of courage never wants weapons. 

ல்னனுக்குப் னல்லும் ஆனேம். 
 

blood is thicker than water 
ான் ஆடாிட்டாலும் ன் தச ஆடும் 

 
251. "ிழ் ாடக்தனக்கு என பதர்ணாட்ா" ண சிநப்திக்ப்தட்டர்  

ார்? ாால் சிநப்திக்ப்தட்டார்? 
அநிஞர் அண்ா, ல்ி 

 
252. ஜார்ஜ் பதர்ணாட்ா ந் ாட்தட கசர்ந்ர் ? 

அர்னாந்து 
 

253. "இட்சி ாத்ிரிம்" ழுிர்? 
ச்..ினட்டிணணார் 

 
254. இகசுக்கு ண்டதண ிித்ர்- 

தினாத்து ன்ணன். 
 

255. இகசுின் சடீர் த்தண கதர்- 
12 

 
256. தன்ணின சடீர்லக்கும் இர் அனபிது- 

அநிவுதனேம்,தத்துக்ட்டதபனேம் 
 

257. ன்ணரி ினகணி ன்ந தாடதன தாடிர்? 
ச்..ினட்டின்ணார் 

 
258. ச்..ினட்டின்ணார் திநந் ஊர்? 

தினப்ன(ினபல்கனி) 
 

259. ச்.. ினட்டின்ணார் இரின் ானம்- 
23.4.1827-3.2.1900 
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260. ச்.. ினட்டின்ணாரின் பதற்கநார்- 
சங்ாாம்-பய்ாி 

 
261. ச்.. ினட்டிணரின் ஆசிரிர்ள் 

ினக்ிம் - சங்ாார்  
இனக்ம் - ாிக் ாசத் கர்  
டபாி - தினச் கசாிடர் 

 
262. தில்ிரிம்ஸ் னகாிஸ் ன்ந ததன ழுிர்- 

ஜான் தன்ன் 
 

263. இட்சி ாத்ிரிம் ன்தன் பதானள்- 
ஆன் ஈகடற்நம் 

 
264. ிநித்துக் ம்தர் ண அதக்ப்தட்டர்- 

ச்..ினட்டின்ணார் 
 

265. ச்..ினட்டின்ணார் திாற்நி தள்பி- 
சார்னம் 

 
266. ினட்டின்ணார் ழுி தல்ள்- 

இட்சி சிர்ம்,இட்சி கணாம்,இட்சிக் 
குநள் 

 
267. சுற்றுப்னநச் சுதனப் கதாற்றுின்ந இணி ினாகப- 

கதாி 
 

268. தாதனப் பதாிந்து னம் தாப்தா ன்ந தாடதன தாடிர்- 
தாிார் 

 
269. உனின் கான்நி  பான்தக்குடிள்- 

ிர்கப 
 

270. ாட்டுப் பதாங்தனத் பாடர்ந்து------ தடபதறுது. 
னதுிடும் ினிா 

 
271. பதாங்லுக்கு னென்நாம் ாள்- 

ாடம் பதாங்ல் 
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272. ஞ்சுிட்டு,சல்னிக்ட்டு தடபதறும் ாட்டங்ள்- 

துத,இாானம்,னதுக்காட்தட, சிாசி 
 

273. ிாட்டு ட ாட்டங்பில் னது ிடும் ிதபாட்தட  
வ்ாறு அதக்தடுிநது- 
னதுட்டு 

 
274. அறுதடத் ினிா பாண்டாப்தடும் ாடு- 

ஜப்தான்,ஜாா 
 

275. ஆந்ிா,னாடாில் பாண்டப்தடும் ிா- 
சங்ாந்ி 

 
276. பதாங்ல் ிா பாண்டாதடும் ாடுள்- 

இனங்த,கனசி, சிங்ப்னர், பாரிசிசு, இங்ினாந்து, 
அபரிக்ா 

 
277. கர்த ன்ந துதப்தட த ழுிர்- 

இாசாி 
 

278. என்நன் பதான் ன்ந தாடல் இடம் பதற்ந தல்- 
ன்னூல் 

 
279. ார் னிநார் ன்ண ஆகுபதர்- 

உதாகு பதர் 
 

280. ான் சதல் ற்கநன் ன்ண ஆகுபதர்- 
ாரிாகு பதர் 

 
281. தீ கட்டு பய்நந்கன் ன்ண ஆகுபதர்- 

னிாகுபதர் 
 

282. பசய்னேபின் ல்னா அடிதபனேம் னன்தின்ணா ாற்நிப் பதானள்  
பாண்டாலும் பதானலம் எதசனேம் சிதால் னது- 
அடிநிாற்றுப் பதானள்காள் 
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283. அதப ன்தன் பதானள்- 
னற்று 

 
284. ல்னிதடக்குநிச்சி ந் ாட்டம்- 

ினபல்கனி 
 

285. ஈசன் குழுத்ின் தனர்- 
ஈசுன் 

 
286. like hand and glove - 

னம் சதனேம் கதான 
 

287. எழுக்க எனற்கு------- னாகும் 
பதனதனேம்,சிறுதனேம் 

 
288. ிழ் ன்னும் பசால்லுக்க ------ ன்னும் பதானலண்டு 

இணித 
 

289. உனில் ங்கும் பாிள்- 
னொிம் 

 
290. ததனேம் இனக்ி பனம் பதானந்ி பாி- 

பசந்ிழ்பாி 
 

291. ிழுக்க உரி சிநப்ன- 
ம் 

 
292. பசாற்பதானள் ன 

னல்து- 
பசால்து 

 
ஈண்டு- 

இவ்ிடம் 
 

இனப்தாி- 
இனம்னஆி 
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தனதாடு- 
தனதுன்தம் 

 
ித்ன்- 

ஆண்டன் 
 

இட்சர்- 
ாப்தர் 

 
ீண்டு- 

திபந்து 
 

ஆடிம்- 
பணம் 

 
293. இனக்க்குநிப்ன  

ன்நகார்- 
தண்னத்பாத 

 
இனம்தாி- 

னித்ல் ிாம் 
 

கசடி- 
தண்னத்பாத 

 
ணிாய்- 

உதபாத 
 

294. திரித்பழுது 
ாண்டகு- 

ாண்+கு 
 

ஈண்டிணிான்- 
ஈண்டு+இணி+ான் 

 
பவ்ினப்தாி- 

பம்த+இனம்ன+ஆி 
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ன்நாடிாண- 
ன்று+ஆடிம்+ஆண 

 
ஈண்டிக- 

ஈண்டு+இக 
 

இத்த- 
இ+த 

 
295. இட்சி ாத் ிரிம் ------ ததனத் ழுி இற்நப்தட்டது.. 

தில்ிரிம்ஸ் னகாிஸ்... 
 

296. "ில்பனழுி ாழ்ார் ிசும்ன" இந் ரி இடம் பதற்ந தல்- 
னத்பாள்பாிம் 

 
297. னெகந்ர்தப தற்நி னென்று பாள்பாிம் தாடல்தப  

பாண்டது. 
னத்பாள்பாிம் 

 
298. னத்பாள்பாிம் ஆசிரிர் பதர்- 

ஆசிரிர் பதர் பரிில்தன 
 

299. னகந்ர்பின் ஆட்சிசிநப்ன,கதார்த்ிநன்,பாதட தற்நி  
பசய்ிதப ிபக்கும் தல்- 
னத்பாள்பாிம் 

 
300. சிநந் இனக்ி னம் ற்ததண பனம் ிதநந் தல்- 

னத்பாள்பாிம் 
 

301. ார்கதாதனில் ழுதும் ழுத்ாி- 
தூரித 

 
302. கச ன்ணரின் அதடாப சின்ணம்- 

ில் 
 

303. கசா ன்ணன் ------ ிதண ாக் ன் தசத அபித்ான். 
னநா 
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304. னிங்த்துப் தித இற்நிர்- 
சங்பாண்டார் 

 
305. னிங்த்துப் திில் உள்ப ாிதசள்- 

599 
 

306. "ஆதண ஆிம் அரிதட பன்ந " ன்ந தாடல் இடம் பதற்ந  
தல்- 
தன்ணின தாட்டில் 

 
307. சங்பாண்டர் திநந் ஊர்- 

தீங்குடி(ினானொர்) 
 

308. சங்பாண்டர் ழுி தல்- 
இதசாிம்,உனாடல் 

 
309. அண்ா ி ினம்னம் இனக்ிம் து- 

னிங்த்துப் தி 
 

310. னல் குகனாத்துங் கசாணின் அசத னனர்- 
சங்பாண்டார் 

 
311. ஆிக்க்ாண ாதணதப கதாரில் பான்ந ீதணப்  

னழ்ந்து தாடும் இனக்ித்ிற்கு ------ ண பதர். 
தி 

 
312. தி ------- த சிற்நினக்ிங்லள் என்று. 

96 
 

313. பன்ிழ்த் பய்ப் தி ண அதக்ப்தடும் தல்- 
னிங்த்துப் தி 

 
314. ல்கான்நி ண்கான்நாக் ானத்க ாபபாடு ண கூறும் தல்- 

னநப் பதானள் பண்தாாதன 
 

315. உனின் க்ி ாடுள் சததின் உறுப்னரித பதற்ந ாடுள்- 
193 
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316. நத்ா ிணம் தினேள்ப ாடுள்- 
154 

 
317. ிதடகனாடினேம் ிிம் கடி ண கூநிர்- 

ஐதார் 
 

318. சாதுன் ாிம் பசய்னேம் பதானட்டுக் கூறும் தல்- 
ிகதன 

 
319. ிர் சினத அடிதக் கூனிக்கு அர்த்ிர்ள்- 

ஆங்ிகனர்லம்,திஞ்சுார்லம் 
 

320. காில் ட்டி ினிாக்ள் டத்ி னம் ாடுள்- 
சிங்ப்னர், கனசிா,திணாங்கு வீு 

 
321. தப்தபில் சிநிாண ------- ீில் ாழ்தர்லம்  

பதனம்தான்தகார் ிக. 
ரினைணின் 

 
322. ித என தாடா ற்கும் ாடுள்- 

சிங்ப்னர், பாரிசிசு,கனசிா,திஜித்வீுள்,பன் அபரிக்ா, 
ணடா,திரிட்டன் 

 
323. ாதும் ஊக ானம் கபிர் ண கூநிர்- 

ின் னங்குன்நணார் 
 

324. ின் ன்நால் இணனண்டு ணிக அற்பான குனண்டு  
ண கூநிர்- 
ாக்ல் ிஞர் 

 
325. ஆட்சிபாிா ிழ் ிழும் ாடுள்- 

இனங்த,சிங்ப்னர், கனசிா 
 

326. குடிசுத்தனர் பாவும் ிர் கர்ந்படுக்கும் ாடுள்- 
சிங்ப்னர், பாரிசிசு 

 
327. ிழ்பன்நல் ண அதக்ப்தட்டர்- 

ின.ி. 
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328. ின.ி. ின் ஆசிரிர்- 

ிதகனன் 
 

329. ின.ி. திநந் ஊர் ற்றும் பதற்கநார்- 
துள்பம்,ினத்ாசனணார்-சின்ணம்த 

 
330. ின.ி. திாற்நி தள்பி- 

பஸ்னி தள்பி 
 

331. ங்கும் ிழ் ிலும் ிழ் ண னழு னச்சா ாழ்ந்ர்- 
ின.ி.  

 
332. கதடப் கதச்சுக்கு இனக்ம் குத்ர்- 

ின.ி. 
 

333. ான் ணிா ாில்தன ிகாடு ாழ்ிகநன் ண  
கூநிர்- 
ின.ி. 

 
334. ின.ி. ின் ானம்- 

26.08.1883-17.09.1953 
 

335. ின.ி. அர்ள் ன. உினேடன் பபிிட்ட தல்- 
பர்ச்சினேம் ாழ்வும் அல்னது தடுதப் திற்நல் 

 
336. ின.ி. டத்ி இழ்ள்- 

கசதக்ன்,சக்ி 
 

337. ன் டன் தி பசய்து ிடப்தக ன்ந உததட ததன  
ழுிர்- 
ின.ி. 

 
338. ாந்ி ிம் ந் கதாபல்னாம் அரின் கதச்சிதண  

பாிபதர்த்ர்- 
ின.ி. 
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339. ின.ி. பாிதடத தன ண கூநிர்- 
ப.பதா.ீணாட்சி சுந்ர் 

 
340. கதடத் ிின் னன்கணாடிா ிழ்ந்ர்- 

ின.ி. 
 

341. ஆகுபதர் த்தண தப்தடும் 
16 

 
342. ள்லர் பசால் ாழ்தக்கு இணிது இது ன்ண ஆகுபதர்- 

பசால்னாகுபதர் 
 

343. தாதன இநக்கு - ன்ண ஆகுபதர்- 
ாணிாகு பதர் 

 
344. பதானள்காள் த்தண தப்தடும்- 

8 
 

345. பதானள் கூறு 
உய்ம்ின் 

திதத்துபாள்லல் 
 

ள்- 
பனக்ம் 

 
துதன- 

துனாக்கால் 
 

ஊசி- 
ழுத்ாி 

 
பாய்ிதன- 

பனங்ிதந் இதன 
 

346. திரித்து ழுது 
ாிணரீ்- 

ாின்+ீர் 
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ாடிதண 
ாடு+இதண 

 
ில்பனழுி- 

ில்+ழுி 
 

பன்று- 
து+ன்று 

 
347. இனக்க்குநிப்ன 

ாங்குில்- 
ிதணத்பாத 

 
படுில்- 

உரிச்பசாற்பநாடர் 
 

ாநன்ிறு- 
6ம்கற்றுத பாத 

 
இதனகல்- 

உதத்பாத 
 

னனிலும் பண்ினேம்-- 
ண்டம்த 

 
348. "அன்ன ாண் எப்னவு..." னும் குநபில் தின்று ந் அி ? 

கச உன அி 
 

349. "பால்னா னத்து கணான்த.. " னும் குநபில் தின்று ந்  
அி 
டுத்துக்ாட்டு உத அபி 

 
350. ப.இானிங்ணானக்கு டு அசு பசய் சிநப்ன ாது? 

தத் னன் ினது அபித்து பௌித்து. 
 

351. ாந்ிக்ிஞர் ார்? 
ப.இானிங்ம் 
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352. "அன்னம் ஆர்னம்... " னும் தாடல் இடம்பதற்ந தனப்ன து ? 
சனா னர் 

 
353. ாக்ல் ிஞர் தாடல்பின் தனப்னள் ாத? 

பய்த்ினனர், ிழ்த்கன் னர், ாந்ினர், கசி னர், 
சனா னர், பதரிகார் னழ் னர், ினாள் னர், சிறுாப்தி 
னர், இதசனர், அநிவுத னர், தல்சுத னர். 

 
354. ாக்ல்னாரின் ததடப்னள் ாத ? 

இதச ால்ள்-3  ட்டுதள்-12 
ன்னாறு-3   னிணங்ள்-5 
இனக்ித்ிநணாய்வு-7 ிதத்பாகுப்னள்-10 
சிறுாப்திங்ள்-5\  பாிபதர்ப்னள்-4 

 
355. ில்தனாடி ள்பிம்தின் குடும்தம் ங்கு குடிகநிது? 

பன்ணாப்திரிக்ா – கஜான்ஸ்தர்க் 
 

356. ள்பிம்த தது பசய்ப்தட்ட இடம் ாள் து? 
ால்க்ஸ்ஸ்ட் , 23/12/1913 
 

357. ள்பிம்த தற்நி ாந்ிடிள் ழுி தத்ிரிக்தின் பதர்  
ன்ண? 
இந்ின் எப்தீணின் 

 
358. பன்ணாப்திரிக் னாற்நில் ள்பிம்தின் பதர் ன்றும்  

ிதனத்து ிற்கும் ன்று ாந்ிடிள் குநிப்திட்டுள்ப தல் து? 
பன்ணாப்திரிக்ா சத்ிாிம். 

 
359. ள்பிம்தக்கு டு அசு பசய் சிநப்ன ன்ண? 

அஞ்சல் தனனேம் அஞ்சல் உதனேம் பபிிட்டு சிநப்ன பசய்து. 
 

360. ள்பி ணப்பதரிடப்தட்ட ினங்கு து? ங்குள்பது? 
பதண்னனிக்குட்டி, பசன்தண ண்டலூர் உிரில் னங்ா 

 
361. கா-ஆப்-படக்ஸ் சின் .. ிதபக்கு ள்பிம்தின் பதர்  

சூட்டப்தட்டுள்பது. 
600 (ில்தனாடி ள்பிம்த ாபித) 
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362. ாி ங்ம்ாபின் ர் ார்? 
துத ன்ணன் பசாக்ா ாக்ர் 

 
363. ாி ங்ம்ாபின் ன் ார்? 

அங் ினட்டிண னத்து ீப்தன் 
 

364. ங்ம்ாள் சாதன து? 
துத - ன்ணிாகுரி சாதன 

 
365. ன்தப்பதர்ள் ாத? 

ான், ான், ாம், ாம். 
 

366. னன்ணிதனப் பதர்ள் ாத? 
ீ, ீர், ீிர், ீிர், ீங்ள். 

 
367. தடர்க்த பதர்ள் ாத? 

ான், ாம். 
 

368. திரித்து ழுது: 
குங்ிாது  =  குங்கு+ாது 
தந்ாட்டம்   =  தந்து+ஆட்டம் 
உர்தடந்ார்   = உர்வு+அதடந்ார் 
ாட்டுக்காி  =  ாட்டு+காி 
ிற்றுத்தப- = ிறு+தப 
பசப்னக்குடம்  = பசப்ன+குடம் 
சுனப்னாண்  = சுனப்ன+ாண் 
னப்னில்   = னப்ன+ில் 
சினப்திாம்  = சினம்ன+அிாம் 
 

369. பாிபதர்ப்னத் ன 
சஸ்ாணம்  = அசு 
னக்ிஸ்ர்  = னன்தாணர் 
சிணிா ிகட்டர் = ிதங்ம் 
திபசர் ார்   = ிழுந்து 
காப்திகபன்  = ானூர்ி 
இனாா   = துதந 
அப்தாிண்ட்  = தி அர்த்ல் 
திாணம்   = னன்த 
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ிஞ்ஞாணம்  = அநிில் 
தஸ்    = கதனந்து 
ில்    = பாடர்ண்டி 
ஜாணா   = னவூனம் 
உத்ிகாஸ்ர்  = அலுனர்  
டிதார்ட்பண்டல் ஸ்கடார்= தல்பதானள் அங்ாடி 

 
370. ஷ் ாட்டு ழுத்ாபர் ார்? 

னிகா டால்ஸ்டாய் 
 

371. னத்தப் திநனக்கு உர்ச்சிகாடு ிபக்கூடி ஆற்நல்  
உதடா இனப்தது ..  
பாி 

 
372. னத்த உர்ச்சிகாடு திநனக்கு ிபங் தப்தது "சுத" ண  

பால்ாப்தித்ிலும் "குல்" ண இதசத்ிிலும் "ிநல்" ண  
ாடத்ிிலும் கூநப்தட்டுள்பது. 
 

373. உர்ச்சிகாடு கூடி னத்த பசால் ாினா பபிில்  
இக்குது இற்நிழ், இதச ாினா ிபக்குது இதசத்ிழ், 
டிப்ன ாினா ிபக்குது ாடத்ிழ் ஆகும். 

 
374. ஆடற்தன ன்தது னத்ிில் ... ஆகும். 

ாடக்தன 
 

375. டணம், ாட்டிம் ன்தது .. ஆகும் 
ஆடற்தன 

 
376. தங்ானத்ில் ஆடற்தன .. ணப்தட்டது. 

கூத்துக்தன 
 

377. ஆடற்தனில் ல்னர் ார்? 
கூத்னம், ிநனினம். 

 
378. ஆடனின் தட்தம் ாது? 

ண்லம், ண் ி ணனம் பசல்ன ஆடுல். 
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379. பாிபதர்ப்ன ன 
One flower makes no garland. 

ணிம் காப்தாாது 
 

Little wealth little  care. 
டிில் ணில்தனபன்நால் ிில் தில்தன 

 
Look before you leap. 

ஆம் அநிால் ாதன ிடாக 
 

Something is better than nothing. 
ஆதனில்னா ஊனக்கு இலுப்ததப்ன சர்க்த 

 
Though he endeavours all he can. 

னனிதப்தார்த்துப் னதண சூடுகதாட்டுக் பாண்டாற்கதால். 
 

380. துவ்ா-  
தா 

 
குநதப- 

னம்கதசுல் 
 

381. ி ி திநந் ஊர்? 
கனொர் ன்ணிாகுரி dt 

 
382. ி.தி.11 ல் ாழ்ந் தாசீ ிஞர்? 

ித்னீ் அனல்தாத் உர்ாம் 
 

383. குந்தச் பசல்ம் தனின் ஆசிரிர்?   
ிி 

 
384. உர்க்ாம் தாடல்பின் ண்ிக்த? 

115 
 

385. ிகனா பய்ம் 'ிகதனத ான்ி தூக்ிச்  
பசன்ந வீு?. 
ிதல்னத்வீு 
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386. ீத்ினதின் உிால் ிகதன பதறுது?. 
அனசுதி 

 
387. ானதட அநிவுதநப் தடி ிகதன ஆிதிடம் திச்தச  

பதறுிநாள்?. 
அடிள் 

 
388. 30 ல் ஆனத்ின் ாடு அதடந் ாத ?. 

24 
 

389. ண்டிழ் ஆசான்?. 
சாத்ணார் 

 
390. ிகதன ாப்திம் வ்த ம்?. 

னத்ம் 
 

391. இபங்காடிள்  ானம்?. 
ி.தி.2 

 
392. கூற்று - 

ன் 
 

393. இனக் குநிப்ன:  
அதசன்- 

இதடப்கதானி 
 

394. ஆம் 
காிர்கூட்டம், 

 
காடு-  

பாம்ன 
 

395. திநித்நில்:  
இல்தீாறு_ 

இல்ன+ஈர்+ஆறு 
 

396. "ல்ிதண பன்தது ாபண ிின்" -தல்?. 
ிகதன 



    னாின் ிதள் ாட்சப் குழு 

 

ிழ்  9ம் குப்ன  

னாின் ிதள் னதல் குழு :  : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 
397. "உண்டி பாடுத்கார் உிர் பாடத்காக  " -தல்?. 

னநானூறு, ிகதன 
 

398. "ாதன ாதன உனாி ிம் ாற்று ாங்ி னகாரின் ாதன  
ட்டக் கும்தட்டுக் ானன் ஏடிப் கதாாகண"-தல்? 
ிி 

 
399. அறுசுதின் தன்ள்:உர்ப்ன- 

பபிவு 
 

400. ஞாணப்தச்சிதன- 
தூதுதப 

 
401. தினங்ாசம்- 

ரிசனாங்ன்ணி 
 

402. தப த்தண தப்தடும்? 
7 

 
403. ாய் னன் ித னது? 

னித்தப 
 

404. ாம்தக்ி  சிங் ானரின் இற்பதர்?. 
தணி 

 
405. ிழ் னந்ின் ஆசிரிர்?. 

ி.ஆ.பத.ிஸ்ாம் 
 

406. பனங்ி அதந் இதனகதான்ந டிினாண கதன உதடன்  
ார்? 
தாண்டி ன்ணன் 

 
407. பசல்ம் ிதனத் உனபல்னாம் ன் தாண்டினக்குரிது ண  

ழு உவும் ழுதுகால்லம் ஏதனபாவும் தன்தட்டத  
த? 
ழுத்ாி : ாதணத் ந்ங்ள் 
ஏதனள் : ததன்ணரின் அன்ந ார்ன 
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408. னெகந்ர்தபப் தற்நி 3 பாள்பாிம் தாடல்தபக் பாண்ட  
தல் து? 
னத்பாள்பாிம் 

 
409. "னப்னசி ா... " ணத்பாடங்கும் தாடனில் தின்று ந் அி  

து ? 
உன அி 

 
410. னநத்ிட்டு ாினா ிதடக்ப்பதற்ந னத்பாள்பாிம்  

தாடல்பின் ண்ிக்த ... 
108 பண்தாக்ள் 

 
411. தத உத கற்காள்பா ிடக்ப்பதற்ந னத்பாள்பாிம்  

தாடல்பின் ண்ிக்த ? 
22 பண்தாக்ள் 

 
412. னிங்த்துப்தித இற்நிர் ார்? 

பசங்பாண்டார். 
 

413. சங்பாண்டார் இற்நி திந தல்ள் த? 
இதசாிம், உனாடல் 

 
414. சங்பாண்டார் திநந் இடம் து? 

தீங்குடி (ினானொர் ாட்டம்) 
 

415. குகனாத்துங் காணின் அதப்னனாய் இனந்ர் ார் ? 
பசங்பாண்டார் 

 
416. தி இனக்ிங்லள் ிில் கான்நி னல் தல் து ? 

னிங்த்துப்தி 
 

417. னிங் ன்ணன் ார்? 
அணந்தத்ன் 

 
418. னிங் ன்ணதண பன்ந  கசா ன்ணன் ார்? 

குகனாத்துங்ன் 
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419. னிங்த்துப்திில் ாிதசள் ண்ிக்த ன்ண? 
599 

 
420. சங்பாண்டரின் சக்ானப் னனர் ார்? 

எட்டக்கூத்ர் 
 

421. எட்டக்கூத்ர் னிங்த்துப்தி வ்ிம் தாாட்டினேள்பார்? 
பன்ிழ் பய்ப்தி 

 
422. "ஆதண ஆிம் அரிதட பன்ந ாண னுக்கு குப்தது தி"  

னும் ரிள் இடம் பதற்ந தல் து? 
தன்ணின தாட்டில் 

 
423. தி இனக்ிங்ள் ாத? 

க்ாப்தி, காதப்தி, 
சணீத்துப்தி,ங்த்துதி, தாசதப்தி, 
ிாிடத்துப்தி 

 
424. "ணக்கு ி ினப்தாண இனக்ிம் என்று உண்படன்நால் அது  

னிங்த்துப்திக" ணக்கூநிர் ார்? 
கதநிஞர் அண்ா 

 
425. "திகார் பசங்பாண்டார்" ணகூநிர் ார்? 

தனப்தட்டதடச் பசாக்ானனர் 
 

426. "ல்கான்நி ண்கான்நாக் ானத்க ாகபாடு னன் கான்நி  
னெத்குடி" னும் பாடர் இடம்பதற்ந தல் து? 
னநப்பதானள் பண்தாாதன 

 
427. ிிணம் கான்நி இடம் து? 

குரிக்ண்டம் 
 

428. ிிண தினேள்ப ாடுபின் ண்ிக்த ன்ண? 
154 

 
429. க்ி ாடுள் சததின் உறுப்னரித பதற்ந ாடுபின்  

ண்ிக்த  
192 
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430. சாதுன் ாிம் பசய்னேம்பதானட்டு டல்டந்து பசன்ந குநிப்ன  

இடம்பதற்ந தல் து? 
ிகதன 

 
431. ிழ் ஆட்சி பாிா உள்ப ாடுள் த? 

இனங்த, சிங்ப்னர், கனசிா 
 

432. ிழ்பன்நல் ணப்கதாற்நப்தடுதர் ார்? 
ின.ி.ல்ா சுந்ணார் 

 
433. ின.ி.. ல்ி தின்ந தள்பி து? 

பஸ்னி தள்பி, இாப்கதட்தட 
 

434. ின.ி.. ாரிடம் ிழ்தின்நார்? 
ிதகனர் 

 
435. "ித பர்க் கண்டும் ன்நால், திந பாித  

பறுக்கண்டும் ன்தது பதானபன்று" - இது ானதட கூற்று? 
ின.ி. 

 
436. ின.ி.. ாய்த் பாிதட தன ணத் ிழுனில் ஏங்ி  

உர்ந்துள்பது ன்நர் ார்? 
ப.பதா.ீணாட்சி சுந்ணார் 

 
437. ான் ணிா ாில்தன; ிகாடு ாழ்ிகநன் ன்நர்  

ார்? 
ின.ி. 

 
438. 17/09/1953 அன்று ணது ிழ் னெச்சுக்கு ிதடபித்ர் ார்? 

ின.ி. 
 

439. ள்லர்பசால்- வ்த ஆகுபதர்? 
பசால்னாகுபதர் 

 
440. தாதன இநக்கு -வ்த ஆகுபதர்? 

ாணிாகுபதர் 
 



    னாின் ிதள் ாட்சப் குழு 

 

ிழ்  9ம் குப்ன  

னாின் ிதள் னதல் குழு :  : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

441. பசய்னேபின் னனில் அதந் பசால்லும் , இறுிில் அதந்  
பசால்லும் பதானள்தட பதானத்துது .... 
ிற்னட்டுப் பதானள்காள் 

 
442. "பனல் உபபணானன் இன்நில்தன  ன்னும் பதனத  

இதடத்ி வுனகு"  
- இக்குநட்தாில் தின்று ந் பதானள்காள். 

ிற்னட்டுப் பதானள்காள் 
 

443. பசய்னேபின் டுில் அதந்ினக்கும் பசால், பசய்னேபின்  
னனிலும் இறுிிலும் அதந்ினக்கும் பசாற்லடன் பதானந்ிப்  
பதானதபத் னது ... 
ாப்திதசப்பதானள்காள் 

 
444. "இநந்ார் இநந்ார் அதணர் சிணத்த துநந்ார் துநந்ார்  

துத" -  
இக்குநட்தாில் தின்று ந் பதானள்காள்? 

ாப்திதசப்பதானள்காள் 
 

445. ததந்ிழ் ஆசான் ார்? 
ா.ச்சிாணார் 

 
446. உர்ிதன தள்பி ற்றும் ல்லூரி ார்லக்ாண தாடததன  

ழுிர் ார்? 
ா.ச்சிாணார் 

 
447. பாிபதர்ப்னத் ன 

One doth the act, another hath the blow 
தி ஏரிடம், தாம் ஏரிடம் 

 
Every fox must at last pay his skin to the flayer 

தன ாள் ினடன், என ாள் அப்தடுான் 
 

Money makes many things 
தம் தத்தும் பசய்னேம். 

 
The day has eyes, the night has ears. 

தனில் தக்ம் தார்த்துப் கதசு; இில் அதுவும் கதசாக 
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What comes fron the cradle goes to the grave. 

பாட்டில் தக்ல் சுடுாடு ட்டில் 
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