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11ம் குப்ன ிழ் 
1. ாடகத் ிழ் தல்கறள் தனா  சிநப்திதணனேதடதும் 
டமாிக்கு ஈடாக டிப்ன  மசவ்ினேம் இனக்கி மசவ்ினேம் 
அதப்மதற்ந தல் து? 
தணான்ீம் 
 

2. தணான்ீம் ந் தனின் றேல்? அன் ஆசிரிர்  ார்? 
னிட்டன் தின றேி "கசி ி" 
 

3. ாடக ன்னூனின் ன து? 
அங்கங்கதபனேம் காட்சிகதபனேம் அதத்து றேதுது. 
 

4. தணான்ிம் ாடக தனில் உள்ப அங்கங்கள்  ற்றும் காட்சிகபின் 
ண்ிக்தக? 
5 அங்கங்கள், 20 காட்சிகள் 
 

5. தணான்ிம் தனில் உள்ப துதக் கத ன்ண? 
சிகாி சரிம் 
 

6. தணான்ித்ின் ஆசிரிர் ார்? 
ததாசிரிர் மத. சுந்ம்திள்தப 
 

7. ததாசிரிர் மத. சுந்ம்திள்தபின் மதற்தநார்? 
மதருாள் திள்தப, ாடத்ி அம்தார் 
 

8. ததாசிரிர் மத. சுந்ம்திள்தபின் ஞாணாசிரிர் ார்? 
தகாடக ல்றர் சுந் சுாிகள் 
 

9. ததாசிரிர் மத. சுந்ம்திள்தப இற்நி திந தல்கள் ? 
தல் மாதக ிபக்கம், ிருஞாண சம்தந்ர் கான ஆாய்ச்சி, 
ிருிாங்கூர்ப் தண்தட ன்ணர் கான ஆாய்ச்சி. 
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10. ததாசிரிர் மத. சுந்ம்திள்தப க்கு ாவ் தகதூர் தட்டம்  ......... ஆல் 
அபிக்கப்தட்டது. 
மசன்தண ாகா அசு 
 

11. ிக அசின் ிழ்ாய் ாழ்த்துப் தாடதன றேிர் ார்? 
ததாசிரிர் மத. சுந்ம்திள்தப 
 

12. ஜீகணின் கள் மதர் ன்ண? 
தணான்ி 
 

13. தணான்ீத்ில் ரும் துத ஆறம் தாண்டி ன்ணன் ார்? 
ஜீகன் 
 

14. ஜீகணின் அதச்சர் ார்? 
குடினன் 

15. "தா ாடு தம்மதரும் ாடு ீன் னல்ர் இந் ிதணகற் நாரீ்", " 
ாய்த்ிரு ாட்தடத் கர்த்ிடு ிதனச்சத ாய்த்ிட ிரும்தான் 
ாழ்வுதார் ாழ்வுமகால்" னும் ரிகதப றேிர் ார்? 
தாிார் 
 

16. "சிற்றூரும் ப்மதடுத் றம்... " னும் ரிகதப றேிர் ார்? 
தாிாசன் 
 

17. "ஆரி னிில் ாரிரும் த சூரிரும் மசாறம் ரீ் ாசகம் - ந்த 
ாம்!" னும் ரிகதப றேிர் ார்? 
தாிார் 
 

18. தாட்டிதணப்ததா ஆச்சரிம் தாரின் ிதச இல்தனடா! ண ிந்ர் 
ார்? 
தாிார் 
 

19. தாிார் மபிிட்ட தத்ிரிக்தககள் ாத ? 
இந்ிா, ிஜா, சுதசித்ின் 
 

20. தாிார் இற்நி கித ற்றும் உததட தல்கள் த ? 
கித தல்கள் : தாஞ்சானி சதம், கண்ன் தாட்டு, குில் தாட்டு,  
உததட தல்கள் : ஞாணம், சந்ிரிதகின் கத, ாசு. 
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21. தாிாரின் சணக் கிதகள் ாருடன் ஒப்திடப்தடுகின்நண ? 
ால்ட் ிட்ன், கலீல் ஜிப்ான். 
 

22. "ாட்டிணிறம் காட்டிணிறம் ாமபல்னாம் ன்மநானிக்கும் தாட்டிணிறம் 
மஞ்தசப் தநிமகாடுத்தன் தாிதன்.." ணப்தாடிர் ார்? 
தாிார் 
 

23. அிாணின் தூதுர் ார்? ந் தனில் இன் குநிப்னகள் உள்பது? 
ஔதார், னநானூறு 
 

24. தனி ன் திரிாற்நாதத மபிதடுத் ிரும்தி தனன் தால் 
தூது அனுப்னாகப் தாடுது .... 
தூது இனக்கிம் 
 

25. தூது இனக்கித்ின் தாதக ன்ண? 
மண்டதப ிி கனிமண்தா 
 

26. தூாக அனுப்ததடும் மதாருட்கள் த ? 
அன்ணம், ில், கிபி, குில், ண்டு, மஞ்சம், னகில், மன்நல், ான், 
ிழ் 
 

27. அகர் கிள்தபிடு தூது ன்னும் தனில் தூத மதறுதர் ற்றும் 
அனுப்னதர் ார்? 
அனுப்னதர் : தனதட்டதடச் மசாக்கா திள்தப 
மதறுதர் : ிருானிருஞ்தசாதனில் தகாில் மகாண்டுள்ப அகர் 
 

28. அகர் கிள்தபிடு தூில் உள்ப தகுிகள் ண்ிக்தக ? 
காப்ன மண்தா -1  
239 கண்ிகள் 
 

29. கண்ிகள் ன்நால் ன்ண? 
தாட்டின் இண்டடி 
 

30. தனப்தட்டதட ன்நால் ன்ண? 
ஒருதகப்தி 
 

31. மசாக்காப்னனர் றேி திந தல்கள் த? 
துத னம்ிக்தகாத, மன்நல் ிடு தூது 
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32. காத்ல் மாில் னரிதர் ார்? 
ிருால் 
 

33. ிருிதசாழ்ாரின் ாாக்கர் ார்? 
கிகண்ர் 
 

34. "ங்கா ணகங்ககடந் ாட்டத்ான் தட்டுற்கு மன்கா ணகங்ககடந் 
டீ்டிணான்- ன் கால்.. " இவ்ரிகபில் அதந் அி ? 
டக்கி 
 

35. ததார் னதணில் ஆிம் ாதணகதப மகான்று மற்நிக் மகாண்ட 
ீதணப் தாடுது... ஆகும் 
தி 
 

36. தி ன்னும் ாள்ீணின் மய்ங்கள் ாத? 
காபி, ன் 
 

37. "தி ன்னும் ாள் ீன் கானிதனேம் தணனேம் ன் மய்ாகப் 
மதற்நது ன்றும் அந் ாள்ீணிணால்  ந் மதத தறக்கும் மதாக 
ந்து" ன்று கூநிர் ார்? 
ிழ்ாத்ா உ.த.சா 
 

38. ிில் றேந் னல் தி தல் து? 
கனிங்கத்துப்தி 
 

39. கனிங்கத்துப்திின் ஆசிரிர் ார்? 
மசங்மகாண்டார் 
 

40. திில் உள்ப ாிதசகபின் ண்ிக்தக ன்ண? 
509 ாிதசகள் 
 

41. கனிங்கத்துப்தித ஒட்டக்கூத்ர் வ்ாறு சிநப்தித்துள்பார்? 
மந்ிழ் மய்ப்தி 
 

42. மசங்மகாண்டார் ாருதட அதப்னனர் ? 
னனாம் குதனாத்துங்க தசான் 
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43. "திக்தகார் மசங்மகாண்டார்" ண னகழ்ந்ர் ார்? 
தனப்தட்டதட மசாக்கா னனர் 
 

44. கனிங்க ாடு ண ங்கப்தட்ட இன்தந தகுி து? 
ஒடிசா 
 

45. கனிங்கப் தகுிின் ீது ததார் மாடுக்க குதனாத்துங்க தசான் ாத 
அனுப்திணார்? 
ன் ததடத்பதி கருாகத் மாண்தடான் 
 

46. றே திரிவுகதப மகாண்ட ாடு து? 
கனிங்க ாடு 
 

47. கடவுபததா, அசததா திநததா குந்தாக தாித்து 
அர்ம் குந்தப் தருங்கதப தத்து தருங்கபாகப் தாித்து 
தாடுது ... இனக்கிம் 
திள்தபத்ிழ் 
 

48. திள்தபத்ிின் தககள் ாத? 
ஆண்தால் திள்தபத்ிழ், மதண்தால் திள்தபத்ிழ் 
 

49. ஆண்தால் திள்தபத்ிின் தருங்கள் ாத? 
காப்ன, மசங்கீத, ால், சப்தாி, னத்ம், ருதக, அம்னனி, சிற்நில், 
சிறுததந, சிறுதர் 
 

50. மதண்தால் திள்தபத்ிில் தருங்கள் ாத ? 
காப்ன, மசங்கீத, ால், சப்தாி, னத்ம், ருதக, அம்னனி, அம்ாதண, 
ீாடல், ஊசல் 
 

51. னத்துக்குாசுாி திள்தபத்ிின் ஆசிரிர் ார்? 
குகுருதர் 
 

52. குகுருதரின் மதற்தநார் ார்? 
சண்னகசிகாி, சிகா சுந்ரி 
 

53. குகுருதர் ாருதட அருபிணால் ததசும் ிநன் மதற்நார்? 
ிருச்மசந்தூர் னருகப்மதருான் 
 



தர்வு ாள் : 20/07/2017     கனாின் ிதகள் ாட்சப் குறே 

 

11ம் குப்ன ிழ் 
கனாின் ிதகள் னகதல் குறே :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

54. குகுருதர் ந் து த ததசும் ிநணின்நி இருந்ார்? 
5 
 

55. குகுருதர் இற்நி திந தல்கள் த ? 
கந்ர் கனிமண்தா, ீணாட்சிம்த திள்தபத்ிழ், துதக் 
கனம்தகம், ீிமரி ிபக்கம், காசிக்கனம்தகம். 
 

56. மதாருள் மரிா ஓதசத குந்த றேப்னம் தரும் .. ஆகும் 
மசங்கீத 
 

57. மசங்கீதாடுல் ன்நால் ன்ண ? 
மாட்டில் குந்த தனதனேர்த்ி தகால் ஊன்நி  உடம்தத 
அதசத்ல். 
 

58. சிற்நினக்கி தககதபப் தற்நி ிரிக்கும் தல் தக து? 
மால்காப்திணார் ணப்ன 
 

59. மதத்னதகம் குநஞ்சிில் உள்ப உருகங்கள் : 
ன்ணர் 
இதசு 
 
தனி 
ததாகிணி சதீான் கள் 
 
குநஞ்சி 
ிசுாசம் 
 
குநி கூறுல் 
ரீ்க்க ரிசணம் 
 
சிங்கன் 
குரு 
 
தன் 
உததசி 
 
தநதகள் 
க்கள் 
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தன 
இதநாக்கு ன்ந ற்மசய்ி 
 

60. மதத்னதகம் குநஞ்சிில் தின்று ரும் அி து? 
னற்றுருக அி 
 

61. மதத்னதகம் குநஞ்சிின் ஆசிரிர் ார்? 
ஞ்தச தாக சாத்ிார் 
 

62. ஞ்தச தாக சாத்ிாரின் மதற்தநார் ார்? 
தசகாம், ஜாணப்ன அம்தார் 
 

63. ஞ்தச தாக சாத்ிாரின் குரு ார்? 
ததாகர் சுார்ட்ஸ் தாிரிார் 
 

64. ஞ்தச தாக சாத்ிார் ாருதட ண்தாக ிபங்கிணார்? 
ஞ்தச சததாசி ன்ணர் 
 

65. ஞ்தச தாக சாத்ிார் றேி திந தல்கள் த ? 
ஞாணச்சன், ஞாணவுனா, ஆாிந்ம் 
 

66. தூின் இனக்கம் கூறும் தல் து? 
இனக்க ிபக்கம் 
 

67. "ாணங்கள் கணி மகாடுத்து ந்ிதாடு மகாஞ்சும் ந்ிசிந்து 
கணிகறக்கு ாங்கிகள் மகஞ்சும்" னும் ரிகள் இடம்மதற்ந தல் 
து? 
குற்நான குநஞ்சி 
 

68. "ஆற்று மள்பம் ாதபத் தாற்றுத குநி- தனாப ின்ணல் 
ஈின்ணல் சூ ின்னுத" னும் ரிகள் இடம்மதற்த தல் து? 
னக்கூடற்தள்ற 
 

69. மதாருள் ருக 
ற்தன் 
இதநன் 
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னனாத 
நண்டு ிடால் 
 
கறழ்ல் 
அறேல் 
 
ித்ிானரி 
னள்பிருக்குதறெர் (தத்சீுன் தகாில்) 
 
கீர் 
மசால் 
 
த 
தன 
 
ாதச 
திப்தத 
 
ன்தூறு 
னி னர்கள் 
 
அர் 
சர் 
 
னந்தல் 
னப்னரி தனாண னணூல் 
 
சிதன 
ில் 
 
அரிதண 
ததகத 
 
சத்ம்தம் 
மற்நித்தூண் 
 
கடகரி 
ாதண 
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ா 
குித 
 
அதன் 
னற்தகாதனாத்துங்க தசான் 
 
ண்தடர் தகான் 
கருாகத் மாண்தடான் 
 
அரி 
சிங்கம் 
 
அன் 
சின் 
 
அவுன் 
இின் 
 
காம் 
உடம்ன 
 
தசதண 
தசணிம், திநந் குழ்ந்தக்கு னன்னனில் ாில் இடும் இணிப்ன 
 
உருத்ிணாய் 
ிதன மதற்ந டித உதடணாகி (உருத்ின் ன்னும் கடவுபாகி 
 
தட 
உனகம் 
 
தடிால் 
தடிால் அபக்கப்தடும் அரிசிால் ஆகி திசாம் 
 
தாத்த 
ரு ங்கதப, ஆக்கால்கதபனேதட சக்கம் னட்டி ண்டித  
(சகடம்) 
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ஒள்பிதார் 
ஒள்பி ஆதத்த அிந் கபிர் 
 
ாரி 
கடல் 
 
தகாற்மநாடிார் 
உனக்தகத மாடிிந் தகில் மகாண்ட மதண்கள் 
 
தண்த 
ல்மபி 
 
தின் குல் 
னல்னாங்குல் 
 
மசந்ல் 
தள்ிில் னெட்டுகிந மருப்ன 
 
ாட்டதிணம் 
ாட்டுப்தற்று 
 
இந்ணம் 
ிகு 
 
ிருந்லீர் 
ததகர் 
 
மசாது 
மற்நித்ிருகள் 

  
70. இனக்க குநிப்ன 
தபக்கங்கள் 
இண்டாம் தற்றுத உருன 
 
கனகனமண 
இட்தடக்கிபி 
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குக்குமண 
இட்தடக்கிபி 
 
ீதாதச 
ஆநன் மாதக 
 
மதருங்கடல் 
தண்னத்மாதக 
 
தாிதன் 
ன்த ஒருத ிதணனற்று 
 
தகு தாட்டு 
ிதணத்மாதக 
 
மசந்ல் 
தண்னத்மாதக 
 
மந்ல் 
தண்னத்மாதக 
 
ஆகுக  
ிங்தகாள் ிதணனற்று 
 
கங்கம் 
அடுக்குத்மாடர் 
 
ன்ததா 
ஓகாம் ிணா 
 
ங்காம் 
தண்னத்மாதக 
 
அதத்ிடும் தசதண 
ிர்கானப் மதமச்சம் 
 
ந் தால் 
இநந்கானப் மதமச்சம் 
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கதடந் தானான் 
இநந்கானப்மதமச்சம் 
 
தனக்கால் 
உதத்மாதக 
 
ன்காணகம் 
தண்னத்மாதக 
 
ததாந்து 
ிதணமச்சம் 
 
கபம் கண்தடாம் 
இண்டாம் தற்றுதத் மாதக 
 
தண்டுபி 
தண்னத்மாதக 
 
கண்னர் 
உருகம் 
 
மதாி ிருனகம் 
ிதணத்மாதக 
 
ஆடுக 
ிங்தகாள் ிதணனற்று 
 
ாணர்ம் 
உம்தத்மாதக 
 
ததய்க்கங்கள் 
ஆநாம் தற்றுதத்மாதக 
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