
தர்வு ரள் : 15/07/2017    கனரறன் ிதகள் ரட்சப் குழு 

 

11ம் குப்பு னரறு 
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11ம் குப்பு னரறு 

1. 24ம் ரீ்த்ங்கர் ரர்? 

ர்த்ரண கரீர் 
 

2. ர்த்ரணரின் திநந் இடம் எது? 

குண்டக் கறரம் (தசரனற) 
 

3. ர்த்ரணரின் பதற்தநரர் ரர்? 

சறத்ரர்த்ர், றரிசதன 
 

4. ர்த்ரணர் பதற்ந ஆன்ீக அநறின் பதர் என்ண? 

தகன ஞரணம் 
 

5. ஞரணம் பதற்ந தின் ர்த்ரணர் எவ்ரறு  அதக்கப்பதற்நரர்? 

கரீர், ஜணீர் 
 

6. ர்த்ரணரின் சலடர்கள் எவ்ரறு அதக்கப்தட்டணர் ? 

சர் 
 

7. ர்த்ரணர் தநந் இடம் எது? 

தரர(ரஜகறருகம்) 

 

8. ர்த்ரணரின் தணிின் பதர் என்ண? 

தசரத 
 

9. சத்றன் முக்கற தகரட்தரடுகள் எத? 

ல்ன ம்திக்தக, ல்ன அநறவு, ல்ன டத்த 
 

10. சத்த ஆரித் ன்ணர்கள் ரர்? 

சந்றகுப் பௌரிர், கரதனன் (கனறங்க ரடு), கங்ககர்கள், கடம்தர்கள்,  

சரலக்கறர்கள், ரஷ்டிக்கூடர்கள். 
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11. பன்ணிந்றரிற்கு ந் சர்கலக்கு  தனததற்நர் ரர்? 

தத்தரகு 
 

12. ட இந்றரில் இருந் சர்கலக்கு  தனததற்நர் ரர்? 

ஸ்தூனதரகு 
 

13. ஸ்தம்தர்கள் ரர்? 

பள்தபமதட அிந்ர்கள். 

 

14. றகம்தர்கள் ரர்? 

றதசதத ஆதடரக அிந்ர்கள். 

 

15. றகம்தர்கபின் தனர் ரர்? 

ஸ்தூனதரகு 
 

16. முனரம் ச ரரட்டிதண கூட்டிர் ரர்? எங்கு  கூடிது ? 

ஸ்தூனதரகு, தரடனறபுத்றம் 
 

17. இண்டரம் ச ரரடு தடபதற்ந இடம் எது? 

ரனரதி 
 

18. ச இனக்கறத்றன் இறுற டிம் எது? எங்கு  ஏற்றுக்பகரள்பப்தட்டது? 

ரனரதி (தன்ணிண்டு அங்கங்கள்) 

 

19. பகௌர் எங்கு திநந்ரர்? 

லூம்திணி தரட்டம் (கதினஸ்து) 

 

20. சறத்ரர்த்ரின் பதற்தநரர் ரர்? 

சுத்தரணர், ரரதி 
 

21. சறத்ரர்த்ர் எக்குனத்த சரர்ந்ர் ? 

சரக்கற குனம் 
 

22. சறத்ரர்த்ரின் பர்ப்புத் ரய் ரர்? 

திஜரதற 
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23. சறத்ரர்த்ரின் தணி ற்றும் கன் ரர்? 

தசரத, ரகுனன் 
 

24. புத்ருக்கு ததநறவு கறட்டி இடம் எது? 

ததரறம் (புத் கர) 

 

25. புத்ர் என்னும் பசரல்னறன் பதரருள் என்ண? 

ஒபிபதற்நர் 
 

26. புத்ரின் முல் உத எங்கு றகழ்த்ப்தட்டது? 

பதணரஸ் அருகறலுள்ப சரரரத் 
 

27. புத்ர் தநந் இடம் எது? 

குசறகம் 
 

28. புத்ரின் முக்கற சலடர்கள் ரர்? 

சரிபுட்டர், பரக்கனண்ர், ஆணந்ர், கசதர், உதரனற 
 

29. புத்ரின் சலடர்கபரக ரநற ன்ணர்கள் ரர்? 

திதசணஜறத் (தகரனச ரடு), திம்திசரர் (க ரடு) 

 

30. எண்றகள் ரத? 

ன்ணம்திக்தக, ன்முற்சற, ற்ததச்சு, ன்ணடத்த, ல்ரழ்வு,  

ன்முற்சற, ற்சறந்தண, ல்றரணம். 

 

31. திக்குகள் ரர்? 

புத் சத் துநிகள் 
 

32. உதரசறகர்கள் ரர்? 

சரர புத் த்த  ழுி க்கள் 
 

33. புத் சத்த ஏற்றுக்பகரண்ட அசுகள் எத? 

கம், தகரசனம், தகரசரம்தி 
 

34. முல் புத் ச ரடு தடபதற்ந இடம் எது?   தனததற்நர் ரர்? 

ரஜகறருகம், கரகசதர் 
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35. முல் புத் ச ரரட்டின் முக்கற தரக்கம் என்ண? 

புத்து ததரதணகபின் தூய்தத தரதுகரத்ல் 
 

36. இண்டரம் புத் ச ரரடு எங்கு தடபதற்நது? 

தசரனற 
 

37. மூன்நரம் புத் ச தடபதற்ந இடம் எது? ரருதட  ஆில் 

தடபதற்நது? 

தரடனறபுத்றம், அதசரகர், (தனத : பரக்கரனறபுத்றஸ்மர) 

 

38. றரிதீடகங்கள் இறுற டிம் பதற்ந ரரடு எது? 

மூன்நரம் புத் ச ரரடு 
 

39. ரன்கரம் புத் ச ரரடு தடபதற்ந இடம் எது?  தனததற்நர் 

ரர்? 

கரஷ்ீர். (தங்தகற்நர் : அசுதகரர்) 

 

40. ரன்கரம் புத் ச ரரட்டிதண கூட்டிர் ரர்? 

கணிஷ்கர் 
 

41. கரரணம் என்னும் புத் ச புற திரிவு உருரண  ரரடு எது? 

4ம் புத் ச ரரடு 
 

42. புத்ர் ததரறக்க அதசரகர் தப்தி சம் எது? 

யணீரணம் 
 

43. றரிதீடகங்கள் எத ? 

சுத் தீடகம், ிண தீடகம், அதிம் தீடகம். 

 

44. புத் ச பரற எது ? 

தரனற 
 

45. புத் ச தல்கதனக்ககங்கள் எங்கு றறுப்தட்டண? 

ட்சசலனம். ரபந்ர, ிக்சலனர 
 

46. 16 பதரும் அசுக்கள் தற்நற கூறும் புத் இனக்கறங்கள்  எது? 

அங்குத்ர றகம் 
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47. 16 பதரும் அசுகள் எவ்ரறு அதக்கப்தடுகறநது ?  அத ரத ? 

தறணரறு கரஜணதம், அங்கம், கம், கரசற, தகரசனம், ஜ்ஜற, ல்னம், 

தசற, த்சம், குரு, தரஞ்சரனம், த்ச்ம், சூதசணம், அஸ்கம், அந்ற, 
கரந்ரம், கரம்ததரஜம். 

 

48. த்ச தசத்றன் தனகம் எது? 

அனகரதரத் கருக்கருகறல் உள்ப தகரசரம்தி. 
 

49. த்ச தசம் எங்கு அதந்றருந்து ? 

முதண றக்கத 
 

50. த்ச தசத்றன் புகழ்பதற்ந அசன் ரர்? 

உன் 
 

51. அந்ற அசறன் தனகம் எது? 

உஜ்ஜிணி 
 

52. அந்ற அசறன் சறநந் அசன் ரர்? 

திதரறத்ன் 
 

53. உணின் கள் ரர்? 

ரசத்த்த 
 

54. தகரசன தசத்றன் தனகம் எது ? புகழ்பதற்ந அசன்  ரர்? 

திதசணஜறத் 
 

55. ட இந்ற அசுகபில் றக னறத ரய்ந் அசு எது  ? 

கம் 
 

56. கத்றன் தனகம் எது? 

ரஜகறருகம் 
 

57. திம்திசரரின் ம்சம் எது ? 

யர்ரங்க ம்சம் 
 

58. திம்திசரரின் மும்  உநவு எங்கு ஏற்தடுத்ப்தட்டது  ? 

தகரசன  ரடு 
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59. தசரனற இபசற ரர்? 

பசல்னண்ர (னறச்சரி குடும்தம்) 

 

60. தஞ்சரப் த்ர இபசற ரர்? 

தகர 
 

61. ததடபடுப்புகலக்கு பதர் பதற்நர் ரர்? 

அஜரசத்ரு 
 

62. தரடனறபுத்ற கத அதத்ர் ரர்? 

உின் 
 

63. கங்தக ற தசரன் றமடன் கனக்கும் இடத்றல்  அதந் கம் எது? 

தரடனறபுத்றம் 
 

64. அஜரசத்ருதத் பரடர்ந்து ஆட்சற பதரறுப்தத ஏற்நர்  ரர்? 

உின் 
 

65. பௌரிப்ததசறன் தனகம் எது ? 

தரடனறபுத்றம் 
 

66. ரருதட ஆட்சறக்கரனத்றல் இண்டரம் புத் ச  ரரடு கூடிது ? 

கரகர்ன் (அ) கரனதசரகன் 
 

67. ந் ம்சத்றன் னறதறக்க ஆட்சறரபர் ரர்? 

கரதத் ந்ர் 
 

68. ஏகன் என்னும் தட்டத்த சூட்டிக்பகரண்டர் ரர்? 

கரதத் ந்ர் 
 

69. ந் ம்சத்றன் கதடசற அசர் ரர்? 

ணந்ர் 
 

70. அக்கதணி ததசறன் சறநந் பற்நறரபர் ரர்? 

கர தசஸ் 
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71. இந்றரிற்கு எறரக ததடபடுத் முல்  ததடபடுப்தரபர் ரர்? 

கர தசஸ் 
 

72. கரதசசறன் கன் ரர்? 

கரம்திசறஸ் 
 

73. தசசறன் ததன் ரர்? 

முனரம் தடரிஸ் 
 

74. இருதரது சரட்திரக றகழ்ந்ப் தகுற எது ? 

தஞ்சரப், சறந்து 
 

75. சறந்து றத ஆய்வுக்பகரள்ப தடரிஸ் அனுப்தி  ததடக்கு தனத 

கறத்ர் ரர்? 

ஸ்தகனரஸ் 
 

76. ஈரணி எழுத்து டிம் எது? 

கதரஷ்ற 
 

77. தயடரஸ்தஸ் எணப்தடும் ற எது ? 

ஜனீம் 
 

78. அர்த்சரஸ்றத்த எழுறர் ரர்? 

பகௌடில்ர் 
 

79. இந்ற ரக்கறல்னற ரர்? 

பகௌடில்ர் 
 

80. முத்ரரட்சசம் எனும் ரடக நூனறன் ஆசறரிர் ரர்? 

ிசரகத்ர் 
 

81. சந்றகுப்ன் பகௌடினரின் துதபகரண்டு ந்ர்கதப  முநறடிக்கும் 

றகழ்த கூறும் நூல் எது ? 

முத்ரரட்சசம் 
 

82. சந்றகுப்ர் அதில் இருந் கறதக்க தூதுர் ரர்? 

பகஸ்ணிஸ் 
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83. இண்டிகரின் ஆசறரிர் ரர்? 

பகஸ்ணிஸ் 
 

84. இனங்தக நூல்கள் எத? 

கரம்சம், தீம்சம் 
 

85. டதற்கு இந்றரில் அதசரகரின் கல்பட்டுகள் எந்  டித்றல் 

கரப்தடுகறன்நண ? 

கதரஷ்ற 
 

86. பௌரிப் தததச றறுிர் ரர்? 

சந்றகுப் பௌரிர் 
 

87. சரக்கறர் , ிஷ்ணுகுப்ர் எண அதக்கப்தடுதர்  ரர்? 

பகௌடில்ர் 
 

88. அபனக்சரந்ரின் ததடத்பதறின் பதர் என்ண ? 

பசலூகஸ் றதகடர் 
 

89. அறத்கரன் எணப்தடுதர் ரர்? ரரல் அவ்ரறு  அதக்கப்தட்டரர்? 

திந்துசரன், கறதக்க ரட்டு ஆசறரிர்கள் 
 

90. அறத்கரன் என்நரல் என்ண? 

எறரிகதப அறப்தன் 
 

91. ரரர் ரர்? 

றபதத் அநறஞர் 
 

92. சறரிர ரட்டு அசன் முனரம் ஆன்டிதரகஸ்  திந்துசரரின் அதக்கு 

அனுப்தி  தூதுர் ரர்? 

தடக்கஸ் 
 

93. திந்துசரரின் கன் ரர்? 

அதசரகர் 
 

94. அதசரகரின் மூத் சதகரர் ற்றும் இதப சதகரர்  ரர்? 

சுசறர, றசர 
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95. அதசரகர் புத் த்த ழு கரரண முக்கற  புத்திக்கு ரர்? 

உதகுப்ர 
 

96. சரக்கற உதரசகர் என்நரல் என்ண? 

சரர சலடர் 
 

97. ர் கரரத்றர்கள் ரர்? 

ர்த்த தப்பும் சறநப்பு அலுனர்கள் 
 

98. அதசரகரின் கள் ற்றும் கன் ரர்? 

தகந்றன், சங்கறத்ர 
 

99. மூன்நரம் புத் ரரட்டிற்கு தனத கறத்ர்  ரர்? 

பரக்கனறபுத் றசர 
 

100. "னரற்நறன் தட்டினறல் குிந்றருக்கும்  ஆிக்கக்கரண அசர்கபில் 

அதசரகரின் பதர்  ட்டும் ன்ணந்ணி ட்சத்றரக ஒபிசீுகறநது"  

எணக்கூநறர் ரர்? 

எஸ்.ஜற.பல்ஸ் 
 

101. சரம்திறின் ந்த ரர்? 

சன் 
 

102. பௌரி ம்சத்றன் கதடசற அசர் ரர்? 

திருகத்ன் 
 

103. திருகத்ணின் ததடத்பதற ரர்? 

புஷ்றத்ற சுங்கன் 
 

104. அரத்றர்கள் ரர்? 

சறில் திரபர்கள் 
 

105. சம்யர்த்ர் ரர்? 

ருரய்த் துத தனர் 
 

106. திபிணி எந் ரட்தடச்தசர்ந்ர்? 

கறதக்க ரட்டு அநறஞர் 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
http://kalviamuthu.blogspot.com
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107. ரிகம் ற்றும் பரறல்துதந அலுனர்கள் எவ்ரறு  

  அதக்கப்தட்டணர் ? 

அத்ட்சகர்கள் 
 

108. தனகரின் உச்சீறன்ந ீறதற எவ்ரறு அதக்கப்தட்டரர் ? 

ர்ரறகரரி 
 

109. பௌரிப்ததசறன் தனகங்கள் ரத ? 

ட்சசலனம், உஜ்ஜிணி, சுர்கறரி, கனறங்கம் 
 

110. ரட்ட றர்ரக அறகரரிகள் எவ்ரறு  அதக்கப்தட்டணர்? 

ரஜகீர்கள் 
 

111. ரட்ட றர்ரக துத அறகரரிகள் எவ்ரறு    அதக்கப்தட்டணர் ? 

மக்ர்கள் 
 

112. தகரதன் ரர்? 

கறர உர் அறகரரி 
 

113. க தற்தரர்தரபரர் ரர்? 

கரிகர 
 




