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6ம் லகுப்ன சனெகஅமிலில் 
1. ஆரிர்கள் ங்கினந்து லந்ேனர்? அலர்கள் ததற உபதாகப்படுத்ேி 
கனலாய் து? 

த்ேி ஆசிா, தகபர் தபாயன் கணலாய்கள் 

2. ஆரிர்கரின் தோறில் ன்ன ? 

காயநதைகள் தய்த்ேல் 

3. ஆரிர்கள் இந்ேிாலிற்குள் லந்ே காயம் ? 

சுார் 4000 ஆண்டுகலக்கு னன் 

4. இந்ேிாலில் ஆரிர்கள் குடிதமிப்பகுேி ? 

ஆரி லர்த்ேம் 

5. ஆரிர்கரின் தபரிதார் பாடி தலண்டுேல் வ்லாறு உனதபற்மது ? 

தலேங்கள் 

6. தலேங்கள் உனலான காயம் ? 

தலேகாயம் 

7. தலேகாயத்ேின் பிரிவுகள் ? ற்றும் காயம் ? 

னற்பட்ை தலேகாயம் - கி.ன. 1500 - கி.ன.1000 

பிற்பட்ை தலேகாயம் - கி.ன. 1000 - கி.ன.600 

8. ரிக்தலேம் தோகுக்கப்பட்ை காயத்ேில் ஆரிர்கள் லாழ்ந்ேப்பகுேி ? 

இன்தம பாகிஸ்ோன் ற்றும் சிந்துப் பகுேி 

9. ஆரிர்கள் னேயில் குடிதரிப்பகுேி ? 

ல நேிகள் பானேம் இைான சப்ேசிந்து (பஞ்சாப்) 

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



தேர்வு நாள் : 15/09/2017     கயாின் லிதேகள் லாட்சப் குல 

 

6ம் லகுப்ன சனெகஅமிலில் 
கயாின் லிதேகள் னகதல் குல :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

10. சப்ேசிந்து ங்குள்ரது ? 

பஞ்சாப் 

11. ஆரிர்கரின் சனோ அதப்ன ? 

குடும்பம் -> கிாம் -> லிஸ் -> ஜனா -> ஜனபோ 

12. சனோத்ேின் அயகு ? 

குடும்பம் 

13. பய குடும்பங்கள் இதணந்ேது ? 

கிாம் 

14. கிாத்ேின் ேதயலர் ார் ? 

கிாணி 

15. பய கிாங்கள் இதணந்ேது ? 

லிசு (லிஸ்) 

16. லிசுலபேி ார் ? 

லிசுக்கரின் ேதயலர் 

17. தபரி ஆட்சி அதப்ன து ? 

ஜனா 

18. ஜனா லின் ேதயலன் ? 

ாஜன் (அசன்) 

19. பிதஜகள் ார்? 

ாஜ்த்ேில் லாழ்ந்ே க்கள் 

20. அசரின் ற்தமான தபர் ன்ன ? 

பிஜாபேி 

21. பய சிற்மசுகள் இதணந்ே தபரி அசு ? 

காஜனபேம் 
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22. ாஜாலிற்கு நினலாகத்ேில் உேலி னரிந்ேலர்கள் ார் ? 

னதாகிேர், தசனானி, சபா,சிேி 

23. சபா ன்மால் ன்ன ? 

னேிதார் அதல 

24. சிேி ன்மால் ன்ன ? 

ஊர்க்கரின் பிேிநிேிகதரக் தகாண்ை அதல 

25. தலேகாய தபண் கலிஞர்கள் ? 

லிஸ்லலாா,அபயா,தயாபனத்ா,தகாசா. 

26. லாணிபத்ேில் பன்படுத்ேப்பட்ை ேங்க அயகுகள் ? 

நிஷ்கா 

27. தகாில்கள், சிதய லறிபாடு இல்யாே காயம் ? 

னந்ே தலேகாயம் 

28. னன்தலேகாயத்ேில் நிகழ்த்ேப்பட்ை ாகங்கள் ? 

அஸ்லதேம், இாஜசூம், லாஜதபம் 

29. னன்தலேகாயம் காயம் ? 

னற்பட்ை தலேகாயம் - கி.ன. 1500 - கி.ன.1000 

30. பின்தலேகாயம் காயம் ? 

பிற்பட்ை தலேகாயம் - கி.ன. 1000 - கி.ன.600 

31. பின்தலேகாயத்ேில் இற்மப்பட்ை தலேங்கள் ? 

சா ஜூர் அேர்லண தலேங்கள் 

32. பின்தலேகாயத்ேில் ஆரிர்கள் ந்ே ேிதசத தநாக்கி பலிினந்ேனர் ? 

கிறக்கு தநாக்கி 

33. னன்தலேகாயம் க்கள் பலிினந்ே ல்தய ? 

கானல் - தல் கங்தக 
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34. பிாணங்கள் ஆண்ங்கள் உபநிைேங்கள் லேப்பட்ை காயம் ? 

பிற்பட்ை தலேகாயம். 

35. லிரிலான அசு லச்சி தபற்ம காயம் ? 

பிற்பட்ை தலேகாயம். 

36. கங்தக சதலரிப்பகுேிகரில் லச்சி தபற்ம அசுக்கள் ? 

தகாசயம், லிதேகம், குன, கேம், காசி, அலந்ேி, பாஞ்சாயம். 

37. பின்தலேகாயத்ேில் னறக்கத்ேில் இனந்ே நாணங்கள் ? 

நிஷ்கா, சுலர்ணா,சோனா 

38. சாேி அதப்ன னதம தோன்மி காயம் ? 

பிற்பட்ை தலேகாயம். 

39. லனண ேர்ம் னப்படுலது ? 

சாேி அதப்ன னதம 

40. ாகம் ற்றும் னதாகிேம் தசய்பலர்கள் ? 

பிாணர்கள் 

41. உிதப்பதனம் தலத்து தபார் னரிபலர்கள் ? 

சத்ேிரிர்கள் 

42. பிர்த்தோறிலும் லாணிகனம் தசய்பலர்கள் ? 

தலசிர்கள் 

43. குற்தமலல் னரிபலர்கள் ? 

சூத்ேிர்கள் 

44. உைன்கட்தை றும் லறக்கம் தோன்மி காயம் ? 

பிற்பட்ை தலேகாயம் 

45. பின்தலேகாயத்ேில் கல்லிில் சிமந்ே தபண்கள் ார் ? 

கார்கி, தத்தி 
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46. ஆரி ேனம் ன்மால் ன்ன ? 

பிாண ாணலர்கள் ேங்கள் குனவுைன் குனகுயத்ேில் ேங்கிக் கல்லி 
கற்மனர். 

47. ேனுர்தலேம் ானக்கு கற்பிக்கப்பட்ைது ? 

அச குார்கள் 

48. னன்தலேக்காய கைவுள் ார் ? 

இற்தக அேன் சக்ேிகள், சூரின், தநனப்ன, காற்று, லானம், ங்கள் 
இந்ேின், லனணன், அக்னி, ன். 

49. பின்தலேக்காயத்ேில் னக்கித்துலம் தபற்ம கைவுள்கள் ? 

பிம்ன், லிஷ்ணு, னத்ன்(சிலன்). 

50. சைங்குகள் உிர்பயிிடுேல் லறிபாட்டு னதமகள் தோன்மி காயம் ? 

பிற்பட்ை தலேகாயம். 

51. இனண்ை நிமம் நடுத்ே உம் கனதான ேதயனடினேம்  
தகாண்ைலர்கள் ? 

ேிாலிைர்கள் 

52. தலள்தர நிமம், உான உனலம், தசம்பட்தை னடி தகாண்ைலர்கள் ? 

ஆரிர்கள் 

53. ேிாலிைர்கரின் னேன்தத் தோறில் ? 

பிர்த்தோறில், லாணிகம் 

54. ஆரிர்கரின் னேன்தத் தோறில் ? 

கால்நதை லரர்ப்ன, தபார் னரிேல் 

55. ஆரிர்கரின் லியங்கு ? 

பசு 

56. ேிாலிைர்கரின் லியங்கு ? 

னது 
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57. சுட்ை தசங்கற்கரால் லடீுகதர அதத்ேலர்கள் ? 

ேிாலிைர்கள் 

58. கரிண் னெங்கில் உேலினேைன் லசிப்பிைம் அதத்ேலர்கள் ? 

ஆரிர்கள் 

59. சிதயகலம் தகாலில்கலம் அற்ம நாகரிகம் ? 

ஆரி நாகரிகம் 

60. தசப்ன உதயாகத்தேப் பன்டுத்ேிலர்கள்  ? 

ேிாலிைர்கள் 

61. குேிதகதர அமிந்ேலர்கள் ? 

ஆரிர்கள் 

62. னயித அமிந்ேலர்கள் ? 

ேிாலிைர்கள் 

63. இம் னேல் குரி லதப்பலினேள்ர நாடு  

இந்ேி நாடு 

64. உயகிதயத ிகத்தோன்தான பகுேி ? 

லிந்ேி தயக்குத் தேற்குப் பகுேி 

65. ேினப்பேி தயக்கு தேற்கில் லாலம் க்கள் தபசும் தாறி ? 

ேிழ் 

66. லைதலங்கைம் தேன்குரி ஆிதை ேிழ் கூறும் நல்லுயகம் - 
இவ்லரிகள் இைம்தபற்ம தல் து  ? ஆசிரிர் ?  

நன்னூல் ,பலணந்ேி னனிலர் 

67. தேன்னாட்டின் தபனம்பகுேி வ்லாறு அதறக்கப்பட்ைது ? 

தசன்தன ாகாணம் 

68. ேிழ்நாடு னதபரிட்ைலர் ார் ? ஆண்டு ? 

அமிஞர் அண்ணா, 1967 
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69. ேிறகத்ேின் தற்குப் பகுேித ஆண்ைலர்கள் ? 

தசர்கள் 

70. ேிறகத்ேின் லைகிறக்குப் பகுேித ஆண்ைலர்கள் ? 

தசாறர்கள் 

71. ேிறகத்ேின் தேன்பகுேித ஆண்ைலர்கள் ? 

பாண்டிர்கள் 

72. ேிறகத்ேின் தபனநியப்பப்பாக இனந்ே பகுேி ? 

குரி னதனக்கு தேற்கில் உள்ர இந்துாக்கைல் பகுேி (குரிக்கண்ைம்) 

73. பண்தை அசு .... னப்பட்ைது  

பாண்டிர் 

74. குரி னதனக்கு தேற்தக பாய்ந்ே ஆறு ற்றும் தய ? 

பஃறுரிாறு, பன்தய அடுக்கம் 

75. அக்காய பாண்டிர்கரின் ேதயநகர் ? 

தேன்துத 

76. னேற்சங்கம் நதைதபற்ம இைம் ? 

தேன்துத 

77. இண்ைாம் சங்கம் (இதைச்சங்கம் ) நதைதபற்ம இைம் ? 

கபாைனம் 

78. கதைச்சங்கம் நதைதபற்ம இைம் ? 

துத னெதூர் 

79. னயலர்கள் கூடித் ேிழ்  ஆய்வு நைத்ேிோல் ற்பட்ை தபர் ? 

கூைல் 

80. சங்கங்கலக்கு ேதயத லகித்ே ன்னர் ார் ? 

பாண்டி ன்னர். 
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81. பல்லுிர் தபனகுேற்கு ேட்பதலப்ப சூறல் நியலி இைம் ? 

குரிக்கண்ைம் 

82. னேல் னிே இனம் தோன்மி இைம் ? 

குரிக்கண்ைம் 

83. னேல் ாந்ேன் தபசி தாறி ? 

ேிழ் (ேிறின் னெயதாறி) 

84. ேிறில் னெய தாறி து ? 

னேல் ாந்ேன் தபசி னேல் தாறி (தோல்ேிழ்) 

85. தோன்க்கள் ார் ? 

குரி கண்ைத்ேில் தோன்மி னேல் ாந்ேன் 

86 கைற்தகாரால் னெழ்கிப்தபான கண்ைம் து ? 

குரிக்கண்ைம் 

87. தேன்னாட்டில் லாழ்ந்ேலர் ார் ? 

குரிக் கண்ை ாந்ேர் லறிலந்தோர் 

88. குரி கண்ைம் இதணக்கும் இன பகுேிகள் ? 

ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்ேிதயிா 

89. குரி கண்ைத்ேில் லாழ்ந்ே குங்கினத்ேின் தபர் ன்ன ? 

தயனெர் 

90. ேிழ் னயலர்கள் அவ்லப்தபாது கூடி ேிழ் ஆய்வு தசய்ே காயம் ?  

காயம் ? 

கதைச்சங்கம் , ேி.ன 200 - ேி.பி.200 (400 ஆண்டுகள்) 

91. ேினலள்லலர் பிமந்ே ஆண்டு ? 

கி.ன.31 

92. சங்க தல்கள் ? 

ட்டுத்தோதக, பத்துப்பாட்டு 
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93. தோல்காப்பிம் தோன்மி காயம் ? 

கதைச்சங்க காயத்ேிற்கு னன் 

94.. ேினக்குமள் தோன்மி காயம் ? 

சங்க காயம் 

95. னகார் னப்படும் நகம் ? 

காலிரினம்பட்டிணம் 

96. தசர்கரின் ஆட்சிப்பகுேி ? 

ேற்தபாதே தகரம் ற்றும் லைதற்கு ேிறகம். 

97. தச பில் னகழ்தபற்மலர்கள் 

இலம்பன் தநடுஞ்தசயாேன், சியம்ன னகழ் தசன் தசங்குட்டுலன். 

98. லைக்கில் இம் லத தசன்று தலற்மிக்தகாடி நாட்டிலர்கள் ? 

இலம்பன் தநடுஞ்தசயாேன், தசன் தசங்குட்டுலன். 

99. தசர்கரின் ேதயநகர் ?துதமனகம் ? சின்னம் ? 

லஞ்சி (கனொர்),  தோண்டி ற்றும் னசிமி, லிற்தகாடி. 

100. தசாறர்கரின் ஆட்சிப்பகுேி ? 

ேினச்சி, ேஞ்சாவூர், னதுக்தகாட்தை, நாகப்பட்டிணம், 
தேன்னாற்காட்டின் சியப்பகுேிகள். 

101. தசாறர்கரில் னகழ்தபற்ம அசர்கள் ? 

கரிகாற் தசாறன், கிள்ரிலரலன். 

102.  இண்ைாிம் ஆண்டுகட்கு னன்ன ஈறம் தலன்று    

          அதனக்கட்டிலன் ார் ? 

   கரிகாயன். (கரிகால் தபனலரத்ோன்) 

103. தசாறர்கரின் ேதயநகர் ? சின்னம் ? துதமனகம் ? 

உதமனைர், காலிரினம்பட்டினம், னயிக்தகாடி 

 

Meena Samy
Typewritten Text

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



தேர்வு நாள் : 15/09/2017     கயாின் லிதேகள் லாட்சப் குல 

 

6ம் லகுப்ன சனெகஅமிலில் 
கயாின் லிதேகள் னகதல் குல :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

104. இதைக்காய தசாறர்கரில் னகழ்தபற்மலர்கள்? 

இாசாசன், இாதசந்ேின் தசாறன். 

105. சாலகம், கைாம் னேயான கீழ்ேிதச நாடுகதர தலன்மலர்கள் ? 

இாசாசன், இாதசந்ேின் தசாறன். 

106. பாண்டிர்கரின் ஆட்சிப்பகுேி ? 

கன்னிாகுரி - துத 

107. பாண்டி ன்னர்கரில் னகழ்தபற்மலர்கள் ? 

பாண்டின் னைத்ேினாமன், ேதயாயங்கானத்துச் தசனதலன்ம 
தநடுஞ்தசறின், பாண்டின் தநடுஞ்தசறின். 

108.  ேன்தன ேிர்த்ே ல குறுநிய ன்னர்கதர ஒனதச தலன்ம    

             ன்னர் ார் ?  

ேதயாயங்கானத்துச் தசனதலன்ம தநடுஞ்தசறின் 

109. சியப்பேிகா அசன் ? 

பாண்டின் தநடுஞ்தசறின். 

110. பாண்டிர்கரின் ேதயநகம் ? துதமனகம் ? சின்னம் ? 

துத, தகாற்தக (தூத்துக்குடி), ீன் 

111. குறுநிய ன்னர்கள் ார் ? 

கதைதல லள்ரல்கள் 

112. லனணாசி  னதம ன்மால் ன்ன ? 

பிமப்பினால் தலற்றுத பாாட்டும் நிதய. 

113 . தலேிக னதம ன்மால் ன்ன ? 

கரிர் ேகுேிற்மலர்கள் ற்றும் உரித றுக்கப்பட்ைலர்கள் 

114. ேதயநகர்கரில் தகாண்ைாைப்பட்ை லிறாக்கள்  ? தன 
லிறாக்கள் ?  

அறுலதை லிறா, தபாங்கல் லிறா, இரதலனில் பனல லிறா, 
இந்ேி லிறா (ேதயநகரில் தகாண்ைாைப்படும்). 
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115. சனோத்ேின் அடிப்படி அயகு ன்ன? 

குடும்பம் 

116. ேங்கலதை தபாதுலான நன்தகலக்காகவும் 
தநாக்கங்கலக்காகவும் தசர்ந்து லாலம் அதப்ன .... ஆகும் 

சனெகம் 

117. சனோத்ேின் அதனத்து னன்தனற்மங்கலக்கும் லறிலகுக்கும் 
அடிப்பதை னேலீடு து? 

கல்லி 

118. தலறும் கண்ணால் காணக்கூடி தகாள்கள் ? 

னேன் தலள்ரி தசவ்லாய் லிாறன் சனி 

119. தோதயதநாக்கிால் காணக்கூடி தகாள்கள் ? 

னேதனஸ் ற்றும் தநப்டினைன் 

120. சூரி உேத்ேிற்கு சற்று னன்னம் சூரின் தமந்ே பின்னம் 
னயப்படும் தகாள்கள் தல? 

னேன் தலள்ரி 

121. இவு லானில் கிறக்கிதயா தற்கிதயா காணப்படும் தகாள்கள் 
தல? 

தசவ்லாய், லிாறன், சனி 

122. னி சுறலம் ேிதச து? 

தற்கியினந்து கிறக்கு தநாக்கி 

123. லிண்ீன்கலம் லான்தபானட்கலம் நகனம் ேிதச து? 

கிறக்கியினந்து தற்கு தநாக்கி 

124. ேிைக்தகாள்கள் தல? 

னேன் தலள்ரி னி தசவ்லாய் 

125. ேிலக்தகாள்கள் தல? 

லிாறன், சனி,னேதனஸ், தநப்டினைன் 
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126. சூரி குடும்பத்ேிலுள்ர அதனத்து தகாள்கலம் சுற்மி லனம் ேிதச ? 

கடிகா ேிர் ேிதச 

127. தகாள்கள் சூரிதன சுற்மி லனம் பாதேின் லடிலம் ன்ன? 

நீள்லட்ைப் பாதே 

128. சுற்றுப்பாதே ன்மால் ன்ன? 

தகாள்கள் சூரிதன சுற்மி லனம் பாதே 

129. சூரிக் குடும்பத்ேின் தம் து? 

சூரின் 

130. சூரி குடும்பத்த்ேிலுள்ர ோதன ஒரினம் ஒத லான்தபானள் து? 

சூரின் 

131. சூரினுக்கும் னிக்கும் உள்ர தோதயவு ? 

சுார் 15 தகாடி கி.ீ 

132. சனிக்தகாரின் லதரம் ேனால் உனலானது? 

தூசு தண்கற்கள் ற்றும் பனி ஆகிலற்மில் தோகுேி 

133. லதரம் தகாண்ை தகாள்கள் தல? 

லிாறன், னேதனஸ், தநப்டினைன் 

134. சிறு தகாள்கள் தல? 

னலட்தைா, தசஸ்,ரிஸ்,தக்தக்,ஹவ்ீத 

135. சிறுதகாள்கள் அல்யது குள்ரக்தகாள்கள் லதகப்படுத்ேப்பட்ை 
ஆண்டு ? 

2006 

136. கிறக்கியினந்து தற்காக சுறலும் தகாள்கள் தல? 

தலள்ரி, னேதனஸ் 

137. குறுங்தகாள்கள் காணப்படும் பகுேி து? 

தசவ்லாய் ற்றும் லிாறன் க்கு இதைப்பட்ை பகுேி 
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138. குறுங்தகாள்கள் ன்மால் ன்ன? 

சிறு கற்கள் னேல் தபனம்பாதம லத 300 -400 கி.ீ லிட்ைம் உதை 
தபனம் லான்தபானட்கள். 

139. குறுங்தகாள்கலக்கு தபர் சூட்ைப்பட்ை இந்ேி லானியாரர்கள் 
ார்? 

இந்ேி லானலில் அமிஞர் தலணுபாப்ன, அணுசக்ேி துதின் 
ேந்தே சாாபாய், கனிே ததே இானுஜம். 

140. அேிக துதணக்தகாள்கதர தகாண்ை தகாள் து? 

லிாறன் (63) 

141. சந்ேினின் றுபக்கத்தே னதகப்பைம் டுத்ே தசற்தக தகாள் து? 
ஆண்டு? 

லூனா 3, 1959 

142. லால்நட்சத்ேிம் ன்மால் ன்ன? 

பனி தூசு நிதமந்ே பனிப்பாதம 

143. துதணக்தகாள்கள் இல்யாே தகாள்கள் தல? 

னேன் தலள்ரி 

144. சந்ேின் னித சுற்மி லனம் டுத்துக்தகாள்லம் காயம் ? 

27.3 நாட்கள் 

145. சந்ேினின் கிண்ணக்குறிகள் ேனால் ற்பட்ைது? 

லிண்கற்கள் தாதுலோல் 

146. லால்நட்சத்ேித்ேின் லால் த்ேிதசில் அதனேம் ? 

சூரினுக்கு ேிர்ேிதச 

147. பால்தலரிின் ற்தமான தபர் ன்ன? 

ஆகா கங்தக 

148. ிகுந்ே தலப்பம் தகாண்ை தகாள்கள் தல? 

தசவ்லாய், லிாறன் 
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149. கடுங்குரிர் நியவும் தகாள்கள் தல? 

சனி னேதனஸ், தநப்டினைன் 

150. னிேன் கண்ை னேல் தோறில் து? 

பிர்த்தோறில் 

151. பனத்ேி ஆதை உடுத்ேிலர்கள் ார்? 

ேிாலிைர்கள். 

152.  கம்பரி ற்றும் லியங்குகரின் தோல்கதர ஆதைாக  
உடுத்ேிலர்கள் ார்? 

ஆரிர்கள். 

153 .  ாநகங்கதரச் சுற்மிலும் சுார் இனபத்தேந்து கி.ீ       

தோதயலிற்கு அப்பால் உள்ர கிாப் பகுேிகள் ..... ஆகும் 

ஊகப்பகுேிகள்  

154.  ேிறக ாநகாட்சிகள் ? 

தசன்தன, துத , தகாதல, ேினச்சி, தசயம், தநல்தய, ஈதாடு , 
ேினப்னர், தலலூர், தூத்துக்குடி, ேஞ்தச , ேிண்டுக்கல்  

155. ஆறு னேல் பேினான்கு லதனேள்ர அதனத்து குறந்தேகலக்கும் 
ட்ைாம் லகுப்ன லத கல்லி ? 

அதனலனக்கும் கல்லி இக்கத் ேிட்ைம் 

156.   அதனலனக்கும் இதைநிதயக்கல்லித் ேிட்ைம்  ? 

இதைநிதயக்கல்லி  

157. க்கராட்சி ன்பது ................ ஒன்மாகும் . 

ேற்காய அசுனதமகரில். 

158.  .............. ன்பது ேங்கள் பிேிநிேிகள் னெயம் ேங்கதர ஆலம் 
னதமாகும்.  

க்கராட்சி  
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159. க்கள் குதம ேரீ்க்கும் நாள் ? 

ஒவ்தலான  லானம் ேிங்கள்கிறத  

160. னிின் ேற்சுறற்சி காயம்  ? 

23 ணி 56 நிிைங்கள் 

161. னி சூரிதன சுற்மி லனம் காயம் ? 

365.24 நாட்கள் 

162. னி ேன்தனத்ோதன சுற்மி லனகிமது னக்கூமி பண்தை 
இந்ேி லானலில் அமிஞர்? 

ஆரிபட்ைர் 

163. னி சூரிதன சுற்மி லனம் பாதேின் லடிலம் ? 

நீள்லட்ைப்பாதே 

164. னிின் அச்சின் சாய்வுக் தகாணம் ? 

23 1/2" 

165. னி அச்சு சாய்லாக இனப்போல் ... தோன்றுகிமது  

பனலகாய ாற்மம் 

166. னிின் அச்சு ன்பது ...  

லை துனலத்தேனேம் தேன் துனலத்தேனேம் இதணக்கும் கற்பதனக் 
தகாடு 

167. தகாரின் அச்சு கிதைட்ைாக இனப்போல் ற்படும் லிதரவு  ? 

ஆறு ாேக் காயம் இவு ற்றும் ஆறு ாேக் காயம் பகல். 

168. ந்ே கிகத்ேில் அச்சு கிதைட்ைாக இனக்கிமது ? 

னேதனஸ் 

169.  லீப் ஆண்டில் ற்படும் ேலதம சரி தசய்ேலர் ார் ? 

தபாப் கிரிகாரி 

170. 2100 ம் ஆண்டு ன்பது .. 

லீப் ஆண்டு இல்தய 
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171. னி சூரிதன லிட்டு தலகு தோதயலில் உள்ர ாேம்  

ஜூதய 

172. னி சூரிதன லிட்டு தலகு அனகில் உள்ர ாேம்  

ஜனலரி 

173. ேிறகம் ந்ே தகாரத்ேில் உள்ரது ? 

லை அததகாரம் 

174. ஆஸ்ேிதயிா ந்ே தகாரத்ேில் உள்ரது ? 

தேன் அதக்தகாரம் 

175. டிசம்பர் ாேம் ேிறகத்ேில் ... ற்றும் ஆஸ்ேிதயிாலில் ... 
ஆகவும் இனக்கும்  

குரிர், தகாதை 

176. ேிறகத்ேில் சூரின் உேிக்கும் ேிதச ....  

தேன்கிறக்கு அல்யது லைகிறக்கு 

177. சூரினின் லை ஓட்ைத்ேின் தலறு தபர் ன்ன ? 

உத்ாணம் 

178. சூரினின் லை ஓட்ைம் தோைங்கும் நாள் ? 

டிசம்பர் - 22 

179. சூரினின் லை ஓட்ை அேிகபட்ச லைகிறக்கு  

னள்ரித அதைனேம் நாள் ? 

டிசம்பர் - 22 

180. சூரினின் தேன் ஓட்ைத்ேின் தலறு தபர் ன்ன ? 

ேட்சிணானம் (ஜூன் -21) 

181. சூரின்  ிகச்சரிாக கிறக்கு  ேிதசில் உேிக்கும் நாட்கரின் 
ண்ணிக்தக ? 

2 
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182. ச இவுப்பகதய தகாண்டினக்கும் நாட்கள் ? வ்லாறு 
அதறக்கப்படுகிமது ? 

ார்ச் - 21, தசப்ைம்பர் - 23, ச இவு பகல்  நாட்கள் (Equinoxes) 

183. லசந்ேகாய ச இவுப்பகல் நாள்? 

March - 21 

184. இதயனேேிர்காய ச இவுப்பகல் நாள்? 

September - 23 

185. னிின் லைதகாரம் சூரிதன தநாக்கி அதனேம் ாேம் ? 

ஜூன் ாேம் 

186. னிின் தேன்தகாரம் சூரிதன தநாக்கி அதனேம் ாேம் ? 

டிசம்பர் 

187. லைதகாரத்ேில் தகாதைக்காயம்  ? 

ஜூன் ாேம் 

188. தேன்தகாரத்ேில் தகாதைக்காயம்  ? 

டிசம்பர் 

189. ஆஸ்ேிதயிாலில் கிமிஸ்துஸ் பண்டிதக ந்ே காயத்ேில் 
அதனேம் ? 

தகாதைக்காயம் 

190. நீள் லட்ைப்பாதேில் சூரினின் அதலிைம் ? 

தம் 

191.  ஆேி னிேன் கல்தயப் பன்படுத்ேி காயம் ? 

கற்காயம் 

192.  னிேனுக்கு னேன்னேயில் தேரிந்ே உதயாகம் து? 

தசம்ன (ோிம்) 

193. கல், தசம்ன இண்தைனேம் பன்படுத்ேி காயம் து? 

தசம்னகற்காயம். 
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194. இந்ேிாலின் ிகத் தோன்தலாய்ந்ே நக நாகரிகம் து? 

சிந்துதலரி (ஹப்பா) நாகரிகம். 

195. இந்ேி நாகரிகத்ேின் தோைக்கம் து? 

சிந்துதலரி நாகரிகம். 

196. ாலி நேிில் னெய நேி து? 

சிந்து நேி 

197. ஹப்பா ம்தாறிச்தசால் ? 

சிந்ேி 

198. ஹப்பா னும் தசால்யின் தபானள் ன்ன? 

னதேனேண்ை நகம் 

199. இந்ேிாலில் ஹப்பா நாகரிகம் யர்ந்ேினந்ே காயம்? 

சுார் 4700 ஆண்டுகலக்கு னன் 

200. ஹப்பா நக ச்சங்கள் காணப்படும் இைம் து? 

தாகஞ்சோதா, சாங்குோதா, காயிபங்கன், தயாத்ேல். 

201. தபனங்குரம், ோனிக் கரஞ்சிம் காணப்படும் நாகரிகம் து? 

ஹப்பா நாகரிகம் 

202. தாஹஞ்சோதா ம்தாறிச்தசால் ? 

சிந்ேி 

203. தாஹஞ்சோதா ன்னும் தசால்யின் தபானள் ன்ன? 

இடுகாட்டு தடு 

204. ோடினேைன் காட்சி ேனம் சுண்ணாம்னகல் சிதய ங்கு 
கிதைக்கப்தபர்மது ? 

தாஹஞ்சோதா 

205. தலண்கயத்ோல் ஆன நாட்டி ங்தகின் சிதய ங்கு 
கண்தைடுக்கப்பட்ைது? 

தாஹஞ்சோதா 
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206. தாஹஞ்சோதா க்கள் லணங்கி தேய்லங்கள் ? 

பசுபேி ன்ம சிலன்,தபண் கைவுள், யிங்கம், சூயம், ம். 

207. ஆேிச்சங்கல்லூரில் அகழ்லாாய்ச்சி நதைதபற்ம தபாது னதுக்கள் 
ோறிகள் கண்தைடுக்கப்பட்ை ஆண்டு ? ண்ணிக்தக ? 

2004, 160 

208. அக்காய னிேர்கள் குமித்ே லத்துனர்லான ஆோங்கலம், பிம 
ஆோங்கலம் தகாண்ை காயம் ......  ஆகும் 

லயாற்றுக் காயம். 

209. லத்துப்னர்லான ஆோங்கள் தல? 

இயக்கிங்கள், லயாற்றுக் குமபீ்னகள், கல்தலட்டுகள், தசப்னப் 
பட்ைங்கள், ஓதயச்சுலடிகள். 

210. லயாற்று னற்பட்ை காயத்தே அமி உேவுலன தல? 

அக்காயத்தே சார்ந்ே தபானட்கள், சிதேவுகள், கற்கள், ங்கள், 
லியங்குகரின் தகாம்னகள், லம்னகள், கற்கனலிகள், ண்தை 
ஓடுகள்,  படிங்கள். 

211. காயம் : 

பதற கற்காயம் (Palaeolithic age) 

கி.ன. 10,000 ஆண்டுகலக்கு னன் 

னேி கற்காயம் (Neolithic age) 

கி.ன. 10,000 - கி.ன.4,000 

தசம்னக்காயம் (Chalcolithic age) 

கி.ன. 3,000 -கி.ன.1,500 

இனம்னக்காயம் (Iron age) 

கி.ன.1,000 -கி.ன.600 

212. னக்கித் தோற்மங்கரின் ஆண்டுகள் 

னிின் தோற்மம்  

460 தகாடி ஆண்டுகலக்கு னன் 
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நலனீ னிேனின் தோற்மம் (தஹாதா தசப்பின்ஸ்) 

1,15,000 ஆண்டுகலக்கு னன் 

தலராண்த தோன்மி காயம்  

8,000 ஆண்டுகலக்கு னன் 

நகங்கரின் தோற்மம்  

4,700 ஆண்டுகலக்கு னன் 

213. நலனீ னிேன் தோன்மி இைம் து? 

தேன்னாப்பிரிக்கா 

214. டிில் குறந்தேதக் கட்டிக்தகாண்டு ஒன தபண் அம்ன லிடுலது 
தபான்ம ஓலிம் ங்கு காணப்படுகிமது ? 

பிம்தபட்கா குதக (த்ேி பிதேசம்) 

215. இந்ேிாலில் பதற கற்காய கனலிகள் கிதைக்கப்தபற்ம இைங்கள் 

த்ேி பிதேசம் 

தசான் ஆற்றுப்படுதக, பிம்தபட்கா, ம்தஹஸ்லா 

ாஜஸ்ோன் 

லூனி ஆற்று சதலரி 

கர்நாைகம் 

பாகல்தகாட் 

ஆந்ேிப்பிதேசம் 

கர்னூல் குதககள், தணிகுண்ைா 

ேிழ்நாடு 

லைதுத, அத்ேிம்பாக்கம், பல்யாலம். காஞ்சினம், தலலூர், 
ேினலள்லர் 

216. னிேன் னேயில் பறக்கி லியங்கு து? 

நாய் 
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217. னிே நாகரிக லரர்ச்சிின் அடுத்ே படிநிதய னப்படுலது து? 

னேி கற்காயம் 

218. சக்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை காயம்? 

னேி கற்காயம் 

219. னேி கற்காயக் கனலிகள் கிதைக்கப்தபற்ம இைங்கள் து? 

ேினதநல்தலயி, ோன்மிக்குடி, னதுக்தகாட்தை, ேினச்சிாப்பள்ரி, 
தசயம். 

220. ஹப்பா நக நாகரிகம் க்காயத்தே சாந்ேது? 

தசம்னக் கற்காயம் 

221. ண்பாண்ைங்கரின் தல் லண்ண ஓலிங்கள் லதப்பட்ை 
காயம் து? 

தசம்னக் கற்காயம் 

222. பிந்தே தலேகாயம் க்காயத்தே சார்ந்ேது? 

இனம்னக் காயம் 

223. உதயாகக் கயதலகள் : 

சில்லர் 

இனம்ன + குதாிம் 

தலண்கயம் 

தசம்ன + தலள்ரீம் 

பித்ேதர 

தசம்ன + துத்ேநாகம் 

ஃகு 

இனம்ன + ாங்கனசீு 

224. உயகின் சிந்ேதனப் னட்சிக் காயம்? 

கி.ன.6ம் தற்மாண்டு 
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225. இந்ேிாலில் சணனம் தபௌத்ேனம் தோன்மிக் காயம் ? 

கி.ன.6ம் தற்மாண்டு 

226. சண சத்தே உனலாக்கிலர் ார்? 

காலீர் 

227. தபௌத்ே ச கனத்துகதர உனலாக்கிலர் ார்? 

தகௌே னத்ேர் 

228. சண சத்ோால் லணங்கப்படும் ேரீ்த்ேங்கர்கரின் 
ண்ணிக்தக ? 

24 

229. னேல் ேரீ்த்ேங்கர் ார்? 

ஆேிநாேர் னப்படும் ரிளபதேலர் 

230. 24லது ேரீ்த்ேங்கர் ார்? 

லர்த்ோன காலீர் 

231. சண சத்ேிற்கு ஓர் உறுேிான அதப்தபத் ேந்ேலர் ார்? 

லர்த்ோன காலீர் 

232. லர்த்ோன காலீர் - காயம் ? 

கி.ன.534 - கி.ன.462 

233. லர்த்ோன காலீர் - பிமந்ே இைம் ? 

இன்தம பீகார் நியம் , தலசாயி நகனக்கனகில் உள்ர குந்ேக் 
கிாம். 

234. லர்த்ோன காலீர் - தபற்தமார்? 

சித்ோர்த்ேர், ேிரிசதய. 

235. லர்த்ோன காலீர் - தனலி ற்றும் கரின் தபர் ன்ன? 

தசாோ, அதனாஜா பிரிேர்சனா. 

236. லர்த்ோன காலீர் துமலமம் னண்ை லது ? 

30 
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237. லர்த்ோன காலீர் கடுந்ேலம் னரிந்ே ஆண்டுகள் ? 

12 

238. ஜனீர் ன்னும் தசால்யின் தபானள் ன்ன? 

தலற்மிாரர் 

239. உண்தத தேடி தலற்மி கண்ைோல் லர்த்ோன காலீர் தபற்ம 
தபர் ன்ன? 

ஜனீர் 

240. க்கள் அதனலனம் லர்த்ோனத வ்லாறு அதறத்ேனர் ? 

காலீர் 

241. லர்த்ோன காலீர் ோன் கண்ை உண்தகதர பிசாம் தசய்ே 
ஆண்டுகள் ? 

30 

242. னிேர்கரின் துன்பத்ேிற்கு னிேர்ோன் காணம் ன்மலர் ார்? 

லர்த்ோன காலீர் 

243. தகால்யாதக் தகாள்தக ன்மால் ன்ன? 

காலீரின் கட்டுபாைான கனத்துகதர பின்பற்றுேல் 

244. உிர்கதர ேன் தபானட்டும் தகால்யகூைாது ன்பது ..... 
சத்ேின் தகாள்தகாகும் 

சணம் 

245. ஆதைகள் அணிலதேனேம் தபாரிடுலேனேம் தலராண்ததனேம் 
ேலிர்த்ே சம் து? 

சணம். 

246. சணர்கரின் னக்கித் தோறில் து? 

லணிகம் 

247. லர்த்ோன காலீர் தபாேித்ே னம்ணிகள் தல? 

நல்யமிவு, நன்னம்பிக்தக, நன்னைத்தே 
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248. லர்த்ோன காலீர் தபாேித்ே ஒலக்கங்கள் தல? 

ஊறு தசய்ாத, தபாய்ாத, கரலாத, உதைத றுத்ேல், 
னயனைக்கம். 

249. சண சத்தே பின்பற்மி அசுக்கள் தல? 

சந்ேிகுப்ே தௌரிர், கயிங்கத்து காதலயன், சூன் பாண்டின், 
னேயாம் தகந்ேிலர் பல்யலர். 

250. சணர்கரின் ேிழ் இயக்கி , இயக்கண பணிகள் தல? 

காப்பிம் :சியப்பேிகாம், சலீக சிந்ோணி, லதராபேி, சூைாணி 

இயக்கண இயக்கி பதைப்னகள் : 

ாப்பனங்கயங்காரிதக, ாப்பனங்கரலினத்ேி, தநிநாேம், 
நன்னூல், அகப்தபானள் லிரக்கம், நாயடிார், நாண்ணிக்கடிதக, 
பறதாறி,  ேிதணாதய தற்தமம்பது ற்றும் நிகண்டுகள். 

251. சணக் காய கட்டிைக் கதயகள் காணப்படும் இைங்கள் : 

இாஜஸ்ோன்  

வுண்ட் அன , ேில்லாா தகாில் 

சணர் தகாலில் 

கஜூாதஹா, சித்தூர், ானக்னர் 

252. சணர் காய சிற்பங்கள் காணப்படும் இைங்கள் ? 

உேகிரி, ஹேிகும்பா, கிர்னார், சிலனதபயதகாயா, கலகுதய 

253. தகாேஸீ்லர் சிற்பம் காணப்படும் இைம் து? 

கர்நாைக ாநியம் சிலணதபயதகாயா 

254. தபௌத்ே சத்தே தோற்றுலித்ேலர் ார்? 

சித்ோர்த்ேர் ன்னும் தகௌே னத்ேர் 

255. தகௌே னத்ேர் - காயம் ? 

கி.ன.563 - கி.ன.483 

256. தகௌே னத்ேர் - பிமந்ே இைம் ? 
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கபியலஸ்து (தநபாரம்) 

257. தகௌே னத்ேர் - தபற்தமார் ? 

சுத்தோேனர் (சாக்கி குயம்), ாாதேலி 

258. தகௌே னத்ேர் - தனலி ற்றும் கனின் தபர் ன்ன? 

தசாேத (16ம் லேில் ேினணம் தசய்துக் தகாண்ைார்), 
இாகுயன். 

259. தகௌே னத்ேர் ங்கு "தய்னேணர்வு" தபற்மார்? 

காலில் உள்ர அசத்ேடிில் 

260. தய்னேணர்வு தபற்ம சித்ோர்த்ேர் வ்லாறு அதறக்கப்பட்ைார்? 

னத்ேர் 

261. னத்ேர் ன்னும் தசால்யின் தபானள் ன்ன? 

நல்யது து ? தகட்ைது து ? ன்பதே அமிந்து தகாண்ைலர். 

262. தகௌே னத்ேர் ேனது னேல் தபாேதனத ங்கு தோைங்கினார்? 

லாணாசி (உத்ேிப்பிதேசம்) அனகில் உள்ர சாநாத் ான்னங்கா 

263. தும்பங்கதரப் பற்மி னத்ேர் தபாேித்ே அமிவுதமகள் வ்லாறு 
அதறக்கப்படுகிமது ? 

நான்கு தபனண்தகள். 

264. ஒலக்கதநமிகள் பற்மி னத்ேர் தபாேித்ேதல வ்லாறு 
அதறக்கப்படுகிமது? 

ண்லதக தநமிகள் 

265. தபௌத்ே துமலிகரின் அதப்ன வ்லாறு அதறக்கப்பட்ைது? 

சங்கம் 

266. தபௌத்ே சத்தே பின்பற்மி னக்கி அர்சர் ார்? 

அதசாகர் 

267. னத்ே சத்ேின் பிரிவுகள் ாதல ? 

ஹனீானம், ஹாானம். 
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268. ஹனீான னத்ேர்கள் ார்? 

னத்ேரின் தகாள்தககதர ற்றுக்தகாண்டு உனல லறிபாடு 
தசய்ாேலர்கள். 

269. ஹாான னத்ேர்கள் ார்? 

னத்ேத தேய்லாக ற்றுக்தகாண்டு உனல லறிபாடு தசய்பலர்கள். 

270. னத்ே சத்தே பின்பற்மி அசர்கள் ார்? 

அதசாகர், கனிஷ்கர், ஹர்ளர். 

271. னத்ே ேம் பின்பற்மப்படும் நாடுகள் தல? 

இயங்தக, பர்ா, ேிதபத், சனீா, ஜப்பான், ோய்யாந்து. 

272. நம் நாட்டு தேசி சின்னம் ேியினந்து டுக்கப்பட்ைது? 

அதசாகது தூண் னகப்ன 

273. நது தேசிக் தகாடிில் காணப்படும் சக்கம் ேில் 
காணப்படுகிமது? 

அதசாகது தூண்கரில் காணப்படும் ேர்சக்கம். 

274. தபௌத்ே துமலிகரின் லிகாங்கள் (ைங்கள்) அேிகம் காணப்படும் 
இைம் து? 

பீகார் 

275. தபௌத்ே சக் லயாற்தம லிரிலாக கூறுலது ....... ஆகும் 

ஜாேகக் கதேகள் 

276. னத்ேர் காய பதைப்னகள் காணப்படும் இைம் து? 

கா, சாஞ்சி, பர்கட் 

277. அஜந்ோ ற்றும் ல்தயாா குதக ஓலிங்கள் ானதை 
சிமப்னகதர லிலரிக்கின்மன ? 

னத்ேர் 

278. அஜந்ோ ற்றும் ல்தயாா குதக ஓலிங்கள்  ங்குள்ரன ? 

ஔங்கபாத் (காாஸ்டிா ாநியம்) 
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279. தபௌத்ே சத் துமலிகரின் பிார்த்ேதன கூைங்கள் வ்லாறு 
அதறக்கப்படுகின்மன ? 

தசத்ேிங்கள் 

280. தபௌத்ே சத் துமலிகரின் ைாயங்கள் வ்லாறு 
அதறக்கப்படுகின்மன ? 

லிகாங்கள் 

281. காந்ே கதய சிற்பங்கள் ச்சத்தே சார்ந்ேதல ? 

னத்ே சம் 

282. தபௌத்ே ச னனிே தல் து? 

ேிரிபீைகம் 

283. ேிரிபீைகங்கரின் பிரிவுகள் தல? 

சுத்ே பீைகம், லின பீைகம், அபிேம் பீைகம். 

284. ேிழ் தாறிின் தபௌத்ே ச தல்கள் தல? 

ணிதகதய, குண்ையதகசி 

285. சணர்கரின் னனிே தல் து? 

அங்கங்கள், னர்லங்கள். 

286. ேிரிபீைகம் ானதை காயத்ேில் னேன்னேயில் தல் லடிலம் 
தபற்மது? ஆோம் ேில் காணப்படுகிமது? 

லட்ைக் காினி அபன், காலம்சம் னும் இயங்தக தல். 

287. ேிரிபிைகம் ன்மால் ன்ன? 

னென்று கூதை. 

288. நன்மாக கட்ைப்பட்ை லடீ்டில் தறநீர் ததறலேில்தய, நற்சிந்ேதன 
பதைத்ேலர் உள்ரத்ேில் ேீ ஆதசகள் ததறலேில்தய ன்மலர்  
ார்? 

னத்ேர் 
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