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11ம் குப்பு னரறு 
1. னரற்நறன் இரு கண்கள் ரத? 

கரனம், புிில் அதப்பு 
 

2. இந்ற துதக்கண்டத்றன் 3 பக்கற கூறுகள் ? 

இரன தனகள், இந்தர கங்தக சவபி,  
வன்ணிந்ற தீகற்தம். 

 

3. ரசறதடரணிரின் அவனக்மரண்டர் இந்றரின் ீது ததடவடுக்க ந் 

றரக ந்ரர்? 

ஸ்ரத் தள்பத்ரக்கு 
 

4. ஆல்னற தனத்வரடரின் றக உர்ந்து து? 

வுண்ட் அபு (5650 அடி) 

 

5. இரு றகளுக்கு இதடப்தட்ட தகுற ? 

தரஆப் 
 

6. ட இந்றரதயும் வன் இந்றரதயும் இதக்கும் தகுற து? 

க்கர தீடபூற 
 

7. இந்தர-தரரணி ர்த்கத்றற்கு பக்கற றத்டம் து? 

தரனக்கரட்டு கரய் 
 

8. வன்ணிந்ற தீகற்தத்றன் றக உர்ந் சறகம் து? 

ஆதணபடி. 

 

9. கறருஷ்ர துங்கதத்த றகளுக்கறதடப்தட்ட தகுற து? 

வய்ச்சூர் தரஆப். 
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10. இந்ற துதக்கண்டத்றற்கு "தர ர்ம்" ணப் வதர் க்கரம் 

ன்ண? 

தர் ன்ந தங்குடிிணரல். 

 

11. "யறந்த்" னும் வதர் றனறருந்து ந்து? 

சறந்து றரல். 

 

12. "இந்றர" ண அதத்ர்கள் ரர்? 

கறதக்கர்கள். 

 

13. உிர்சரர் வதரருட்கபில் ந் அபவு கரிம் குதநந்துள்பது ன்தத 

வகரண்டு கரனத்த கக்கறடும் பதநின் வதர் ன்ண? 

தடிதர கரர்தன் பதந. 

 

14. த்றன் உள்வட்டு தரற்நத்றல் கரப்தடும் தபங்கபின் 

ண்ிக்தகதக் வகரண்டு கரனத்த கக்கறடும் பதநின் வதர் 

ன்ண? 

வடண்ட்தர கரனக் கிப்பு. 

 

15. றகத்றல் தத கற்கரனப் தடிவுகள் கறதடக்கப்வதற்ந இடம் ? 

அத்றம்தரக்கம். 

 

16. தத கற்கரனக் கருிகள் ணரல் உருரக்கப்தட்டது? 

வகட்டிரண குரர்ட்தசட் 
 

17. றகச்சறநற கற் கருிகபின் வதர் ன்ண? 

நுண்கற் கருிகள் (அ) தக்தரனறத் 
 

18. றகத்றல் புற கற்கரனக் கருிகள் கறதடக்கப்வதற்ந இடம் து? 

ததம்தள்பி. 
 

19. இநந்தரத அடக்கம் வசய்யும் பதந கரப்தட்ட கரனம் து? 

புற கற்கரனம். 

 

20. புற கற்கரனத்த வரடர்ந்து ந் கரனம் து? 

வசம்புக் கரனம் 
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21. வசம்புக் கரனத்த வரடர்ந்து ந்க் கரனம் து? 

இரும்புக் கரனம். 

 

22. இரும்புக் கரனத்றன் தறுவதர் ன்ண? 

வதருங்கல் கரனம் (கரனறறக்), சகரனம். 

 

23. வகரனறறக் ன்நரல் ன்ண? 

வதரி கல் (கல்னதநின் சுற்நற அடுக்கப்தட்ட கல்) 

 

24. யப்தர ரகரிகத்றன் துதநபகம் து? 

தனரத்ல் 
 

25. ரட்டி ங்தக ங்கு கண்வடடுக்கப்தது? 

வரகஞ்சரதர. 

 

26. த கரனத்றல் ட இந்றர அதக்கப்தட்டது? 

ஆரி ர்த்ம். 

 

27. தம் னும் வசரல்னறன் தர்ச்வசரல் ன்ண? 

ித் 
 

28. தம் ன்நரல் ன்ண? 

உர்ரண அநறவு 
 

29. ித் ன்னும் வசரல்னறன் புருள் ன்ண? 

அநறல் 
 

30. றகப் ததரண தம் து? 

ரிக் (1028 தரடல்கள்) 

 

31. சடங்குகபின் ததரது தின்தற்நப்தடும் சடங்குகதபக் கூறும் தம் து? 

ஜூர் 
 

32. கடவுதபப் புகழ்ந்து தரடும் தரடல்கதபக் வகரண்ட தம் து? 

ரிக் 
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33. சடங்கறன் ததரது இதசப்தற்கரக இற்நப்தட்ட தம் து? 

சர தம். 

 

34. திந சடங்குகதப தற்நற கூறும் தம்? 

அர் தம். 

 

35. இந்ற இதச றனறருந்து வரடங்கறது? 

சர தம். 

 

36. கரட்டு இனக்கறம் ணக் கூநப்தடுது து? 

ஆண்கங்கள். 

 

37. இற்தகின் புரிர புறர்கள் ததரன் த்து ிபக்கங்கதபக் கூறுது....  

உதறடங்கள். 

 

38. சப் சறந்து தற்நறக் குநறப்புகள் கரப்தடும் தம் து? 

ரிக் 
 

39. சப் சறந்து ணப்தடும் றகள்? 

ஜனீம் சட்னஜ் ரி சலணரப் திரய் சறந்து சஸ்ற. 
 

40. ரிக் தத்றன் அடிப்ததட து? 

குனம் (அ) குடும்தம். 

 

41. தன குடும்தங்கள் இதந்து உருரது? 

கறரங்கள் 
 

42. கறரத்றன் தனர் ரர்? 

கறரி 
 

43. தன கறரங்கள் இதந்து உருரது? 

ிசு 
 

44. ிசுின் தனர் ரர்? 

ிதற. 
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45. றகப்வதரி அசறல் அதப்பு து? 

ஜணர 
 

46. அசறன் தனர் ரர்? 

ரஜன் 
 

47. சதர ன்நரல் ன்ண? 

ஊர்ப்வதரிதரர் அடங்கற அத. 

 

48. சறற ன்நரல் ன்ண? 

வதரது க்கபின் திறறறகள் வகரண்ட அத. 

 

49. குடும்தத்றன் தனர் ரர்? 

கறயதற 
 

50. ரிக் த கரனத்றல் ரழ்ந் வதண் கிஞர்கள் ரர்? 

அதனர, ிஸ்ரர, தனரதபத்ர, தகரசர 
 

51. "றஷ்கம்" ன்நரல் ன்ண? 

ங்க ரங்கள். 

 

52. கடவுபருக்கும், ணிருக்கும் தரனரக இருந்ர் ரர்? 

அக்ணி 
 

53. ரிக் த கரனத்றன் வதண் கடவுள் ரர்? 

ஆறத்ற, உஸ். 

 

54. திந்த த கரன வரடக்கத்றல் ழுந் அசுகள்  

ரத? 

குரு, தரஞ்சரனம். 

 

55. குரு அசறன் புகழ்வதற்ந அசர்கள் ரர்? 

தரித், ஜணதன். 

 

56. தரஞ்சரனர்கபின் சறநந் ரசர் ரர்? 

திரயண வஜய்னற. 
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57. கரசறின் புகழ்வதற்ந அசன் ரர்? 

அஜரசத்ரு. 

 

58. ிதக ரட்டின் தனகர் து? 

றறதன 
 

59. ஜணகரின் அதப்புனர் ரர்? 

க்ஞரக்ர். 

 

60. த கரனத்றன் வன்ணிந்றர வ்ரறு அதக்கப்தட்டது? 

ட்சறதரம். 

 

61. தன ஜணங்கள் ஒன்நறதந்து உருரது... ? 

ஜணதம். 

 

62. ரஜசூம் ன்நரல் ன்ண? 

படிசுட்டு ிர 
 

63. அஸ்த ன்நரல் ன்ண? 

குறத தள்ி 
 

64. ரஜததம் ன்நரல் ன்ண? 

தர்ப் ததரட்டி. 

 

65. அசப்தடங்கள் ரத? 

ிஸ்ஜணன், அகறன புணதற, கன், சரம்ரட். 

 

66. கங்கள் ன்நரல் ன்ண? 

ரிதக் குழுக்கள். 

 

67. சரணம் , கறருஷ்னம் ன்நரல் ன்ண? 

ங்க வள்பி ரங்கள். 

 

68. வதண் குந்த குடும்தத்றற்கு ற்தட்ட தசரகம் ன்று குநறப்திடும் நூல் து? 

அய்த்த திரம். 
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69. கறயம் ன்நரல் ன்ண? 

குடும்தம் 




