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1) கீழ்கண்டற்றுள் து கட்ட னத்து 
சேவ ண்?

104

2) அேில் ேட்டப்தடி ோி ரீிாண இடஎதுக்கீடு 
இப்திிடத்ிற்குப் தின்தற்நப்தடுில்வன.

மற்ண்ட அனணத்தும்

3) குனக்கல்ி ிட்டத்ின் அிகா னர்ப்பதர் 
ன்ண?

ாறுதட்ட தாடக்க் 
ல்ித்ிட்டம்

4) அண்வில் ந் ாட்டில் கல் அநினேம் 
உரிவச் ேட்டம் ிவநசற்நப்தட்டது?

பூட்டான்

5) கவடேிாக 2013-ல்  ண்டவணவ 
ினக்கிக்பகாண்ட ாடு து?

னாட்ிா

6) 2014 ஆம் ஆண்டு ந் ஆண்டாக 
பகாண்டாடப்தட சண்டும் ண இந்ி த்ி 
அசு ிட்டிட்டுள்பது?

அநிில் ிிப்புர்வு 
ஊட்டும் ஆண்டு

7) இந்ிா ஆாஸ் சாஜணா (IAY) ிட்டத்ின்தடி 
இவ ிவநசற்நப்தட்டண.

டீுள் ட்டித் ப்தட்டண

8) ”ேிங்கத்ிற்கு ாகி இனக்கனாம்.
ாரி ாஸ்தமாவ் ிஸ்ான் 
ஆணந்னக் குநித்துச் த ான்ணது

9) Nuclear Materials Security Index - ல் பாத்ம் 25 

ாடுகள் உள்பண. அில் இந்ிாின் இடம் 23

10) பதாது ாக்பகடுப்ன னெனம் ந் ாடு 
னுடன் இவந்து?

ிரீிா இஷ்ாவுடன் 
இனந்து.

11) "தாகிஸ்ானுக்கு சதாகும் ில்” ன்ந 
னத்கத்வ ழுிர் குஷ்ந்த்  ிங்
12) ீர்ிவனகபிலும் ற்வநப் தகுிகபிலும் 
உள்ப கீழ்க்கண்ட த்ாத்ிவண அகற்நிட 
சண்டுபண

பேமனம்

13) அண்வில் தத்ஸ்ரீ தட்டம் பதற்ந 
ிவபாட்டு ீர் ார்?

ீதிா தள்பிக்ல்
14) அண்வில் ிக அேின் பகௌ 
ஆசனாோக ிிக்கப்தட்டர்.........

ீனா ாி சுங்த்
15) ார்ச் 2014ல் ாாண சனேி 
ிாணத்ின் பதர் ன்ண?

MH370

16) ா பேல்வனக் குநித் கீழ்காணும் 
கூற்றுகபில் வ ேரிாணவ?

1, 3 ற்றும் 4

17) என ித்ிவனத் ா சரினினந்து, 

இனித்ிவனத் ா சர் இணால் 
சறுதடுகின்நது.

இபே ித்ினனத் ா மரில் 
தித் இல்னன.

18) னச் ேங்சகங்கள் குநித் கீழ்காணும் 
பேய்ிகபில் நாணது து?

புச்  ங்மங்ள் என்னந 
என்று  ார்ந்ன

19) இனம்னச்ேத்து ிவநந் உவுப் பதானள் து? தல்னம்
20) பதானத்துக- a) 3, b) 4, c) 2, d) 5, e) 1
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21) க்கம் னல் ன் குவநதாட்டால் 
ற்தடுகிநது?

இபேம்பு

22) தின்னம் இத்த்ின் தகுிப்பதானட்கவப 
அற்நின் ண்ிக்வக

ிபெட்மாதில் - னிம்மதான ட் - 

ாமணான ட் - இமா ிமணாதில்

23) கீழ்கண்டற்றுள் து தில் சாய் அல்ன? தானி ன த்ீிா
24) இத்ம் உவநலுக்குத் துவ னரிது ஹிப்தாரின்
25) கீழ்க்காணும் ேன்தாட்டில் 'x' குநிப்தது து? ிரிப்டான்

26) கீழ்க்கண்ட கூற்றுகவபக் கணித்து ேரிாண 
ிவடவத் சர்ந்படு.

A ற்றும் R இண்டும் 
 ரிாணன. மலும் R, A 

ிற்ாண  ரிாண ிபக்ம் 
அல்ன.

27) அினகா கனத்துக்கவபப் பதாறுத்து 
கீழுள்பற்நில் க்குழு சறுதட்ட தண்னகவபக் 
பகாண்டுள்பது?

தற்தன , ணிமால், லுிச்ன 

28) தித்வப வ்வகப்தாட்டில் அடங்கும்? ிடக்ன ல்
29) 2014 ம் ஆண்டிவண .ா. ேவத ந் ஆண்டாக 
அநிித்துள்பது?

தன்ணாட்டு தடிில் ஆண்டு
30) கீழ்கண்டற்வந பதானத்துக. அ) 3 ஆ) 2 இ)1 ஈ) 4

31) கூற்று (A) - உவப்வத சேித்து வக்க 
னடிாது. உவப்ன இடம் பதக் கூடிது.

கூற்று A ற்றும் கூற்று B 

இண்டும்  ரி

32) ிோம், பதரி பாிற்ோவனகள், 

கட்டுாணம் சதான்நவ னவநச இற்வநச் 
ோனம்.

பன்னத்துனந, இண்டாம் 
ினனத்துனந, பன்நாம் 
ினனத்துனந

33) ிக உள்ாட்டு உற்தத்ி =
தாத் உள்ாட்டு உற்தத்ி - 

மய்ாணச் த னவு

34) ேர்சே தட்டிணிக் குநிீட்டில் 
இடம்பதற்றுள்ப பாத்ம் 78 ாடுகபடங்கி 
தட்டினில் இந்ிாின் ிவன

63  இடம்

35) பய்சனி ினக்கரிச் சுங்கம் வ்வகத் 
துவநின் கீழ்னம்?

பன்னத் துனந
36) பதானத்துக- அ) 2 ஆ) 4 இ) 1 ஈ) 3

37) பதானத்துக- A) 4 B) 3 C) 1 D) 2

38) கீற்று சகத்ின் தண்திவணத் சர்ந்படு னினணக் தாடுப்தில்னன

39) து ேரிாகப் பதானத்ினேள்பது?
ஸ்ட்மடாஸ்திர் - தெட் 
ிாணங்ள் தநக் ற்ந இடம்

40) ினைட்ரிசணா ஆய்வுக்கூடம் அவினக்கும் 
தகுி ீனிரினன
41) தாேிக்கினத்கித்காி ேதா ன்ந அவப்வத 
ிறுிர் அம்மதத்ர்
42) ”இவு ாம்” சதாாட்டத்வ டத்ி 
ீத்ின்வண ார்?

போம்தாள்

43) ிக்சடாரிா காாிரின் சதநிக்வகவ 
காணிங்தின அனகாதாத்ில் பபிிட்ட ஆண்டு 1858
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44) காங்கிஸ் கனந்து பகாள்பா, 

சால்ிவடந் ட்ட சவே ாாடு 
வடபதற்ந ஆண்டு

1930

45) இந்ி சுந்ிப் சதாாட்டத்வ ஆரித் 
இங்கினாந்து திர் ார்?

ிபண்ட் அட்னி
46) ிானாகிக் பகாண்டினக்கும் ங்கிின் 
தின்சிிட்ட காசோவன ன்று வணக் 
குநித்து காந்ி கூநிணார்?

ிரிப்ஸ்தூதுக்குழு

47) எத்துவாவ இக்கத்ின் 3 ிவனகபில் 
கீழ்கண்ட து பதானந்ாது?

 ட்டறுப்பு
48) இந்து ேத்ின் ார்ட்டின் லூர் ன்று 
அவக்கப்தட்டர் ார்?

சுாி ாணந்  ஸ்ி

49) ந் ஆண்டின் ப்ல் 1 ஆம் ாள் கல்ி 
உரிவச் ேட்டம் பகாண்டு ப்தட்டது?

2010

50) நாண பதானத்த்வக் கண்டுதிடிக்கவும்.
தாிி இந்ி ாினங்ள் - 

1967

51) கூற்று () - அடிப்வடக் கடவகள் ன்னும் 
தகுி ஷ்ா ாட்டு அேினவம்தினினந்து 
பதநப்தட்டது.

கூற்று A ற்றும் R இண்டும்  ரி. 

மலும் R ன்தது A ிற்கு 
 ரிாண ிபக்ல்ன.

52) பதானத்துக- A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

53) து ேரிாகப் பதானத்ில்வன?

 ிப்தாய்ப் புட் ிக்குப்தின் - 

ாணிங் திபு  ிப்தாய்னப 
தூக்ினிட்டார்

54) ம் ாட்டில் பதண்கபின் தாதுகாப்னக்பகண 
அண்வில் அநினகப்தடுத்ப்தட்ட கனி து?

ிர்தகீ்

55) நாண இவகவபக் கண்டுதிடி. அ ற்றும் இ
56)  ண்டவண ிிக்கப்தட்ட 
குற்நாபிின் ண்டவணவ Art 72

57) கீழ்காணும் திகபில் ப்திக்கு, துனக் குடிசுத் னனர்
58) பதானத்துக- அ) 2 ஆ) 4 இ) 3 ஈ) 1

59) போத்துரிவ ன்தது அடிப்தவட உரிவில் 
என்நாகச ற்சதாது வ ந் ாினத்ில் 
அனில் இனக்கிநது?

ெம்ப-ாஷ்ீர்

60) கீழ்கண்ட கூற்றுகபில் து ேரிாணது?

ாினங்பனில் எபே 
ட் ிக்கு 4 உறுப்திணர்ள் 
இபேந்ால் அக்ட் ி 
ம ிக்ட் ிா 
அங்ீரிக்ப்தடும்.

61) 1857 ல் ேிப்தாய்ப் னட்ேி சால்ினேநக் 
காம் ன்ண?

1 ற்றும் 2

62) தின்னம் கூற்றுகபில் து / வ 
ேரிாணவ?

1 ம் 2 ம்  ரி

63) கீழ்கண்ட குழுக்கபில், பதானந்ா உறுப்திணர் 
இல்னா குழு து?

உவு, உனட, உனநிடம், 

த ய்ித்ாள்

64) நாண இவவக் கண்டுதிடி சுக்மாஸ்- ிாட்ன   ர்க்ன

65) கூற்று ற்றும் காம் ிணா- கூற்று (A)  ரி மலும் (R) று
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66) கூற்று (A) - இடினேடன் கூடி ின்ணனின் சதாது, 

சதனந்ினுள் இனப்தது ிகவும் 
தாதுகாப்தாணாகும்.

கூற்று A  ரி R று

67) ின் ிபக்கு என்று 240 V ின்ணழுத்த்ில் 
பதநப்தடும். அன் ின்சணாட்டம் 0.5 A ணில் 
ிபக்கின் ின்வடவக் கக்கிடுக.

480 ஏம்

68) கீழுள்பவகபில் து இண்டாம் ிவன 
ிவே ஆகும்.

அணுக்பேின 
69) பதானத்துக- அ) 2 ஆ) 3 இ) 1 ஈ) 4

70) பதானத்துக- அ) 4 ஆ) 3 இ) 2 ஈ) 1

71) ேல் திர் ன்கு ிவப
ீாடிபம் த ிப்தாண 
புதுப்திக்ப்தடும் ண்டல் ண் 
மன

72) சோடாாகனரி தீடனி ந் பத்ிற்குப் 
பதர் பதற்நது?

ணிபம்
73) ிகக் கூட்டவப்னகள் வ்வக ிக 
பர்ச்ேிவ பிாக்குகின்நண.

தல்ினபிம்
74) ிர்கட்ேித் வனனக்கு அபிக்கப்தட்டுள்ப 
அந்ஸ்து அனச் ன அனச் ர்
75) எற்றுவ ற்றும் எனவப்தாட்வட 
பர்ப்தில் னக்கி தங்கு கிப்தது இன  ற்றும் டணம்
76) ன் அடிப்தவடில் குத்வகத் பாவக 
ாற்நப்தடுகிநது?

 ந்ன ிப்தின் அடிப்தனடில்

77) கர்ப்னநத்ானக்காண இனே டீ்டுவணக்கு 
னாண உச்ே ம்ன வ்பவு?

பை. 24,000

78) ஆி ிாிடர் னத் துவநில் டீ்டு 
வணப்தட்டா ாங்கி வ்பவு ாட்கலக்குள் 
டீு கட்ட சண்டும்?

6 ா ானத்ிற்குள்

79) ந்ச் ேட்டத்ின் தடி தட்டா ினங்கவப 
வககப்தடுத்னாம்?

1894 ஆம் ஆண்டு ின டுப்புச் 
 ட்டத்ின் ீழ்

80) திவு ாற்நம் ேம்ந்ாண ஆங்கவப 
துவ தாரிக்கப்தட சண்டும்?

ாபது ன

81) ன்தடி ாட்குநிப்ன கிா ிர்ாக அலுனர் 
ாரிக்க சண்டும்?

அசு ஆன ண் 212

82) கிா அலுனர் எிப்னச் ேட்ட ண் து? Oct-80

83) னாய் ிவன ஆவ ண் 19 தத்ி 1 ல் 
பகாடுக்கப்தட்ட ீண்டகானக் குத்வக தற்நி 
ந்ப் திரிவு கூறுகிநது?

திரிவு 5

84) 14 / 1A வ்ாறு உட்திரிாக திரினேம்? 14 / 1A1, 14 / 1A2

85) அவேனேம் போத்துகபில் ற்வந ஜப்ி 
பேய் ினக்கபிக்கப் தட்டுள்பது?

உவுக் பேிள்

86) னென்று ாங்கலக்கு குவநாக ீர் 
ங்கும் தாேண ஆாங்கள் ப்திரிில் னம்?

ந்ாம் குப்பு

87) ஞ்வே ினத்ின் வககள் த்வண? பன்று
88) ஞ்ேள், ாவ சதான்நவ ன்ண திர்கள் 
ண அவக்கப்தடுகின்நண?

டத ல் திர்ள்

89)  ஸ்ாதணங்கலக்கு ஊிம் பேய்ற்கு 
ங்கப்தட்ட இணாம்கபின் பதர் ன்ண?

மாாம்
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90) இநப்னப் திசடு து? தடிம் 8

91) கர்ப்னந ினரி என தேனிில் த்வண 
னவந சூல் பேய்ப்தடுகிநது?

எபே பனந
92) வகப்தற்றுார் இநந்து ிட்டால் 
ாரிசுானக்கு ார் தட்டா ாறுல் பேய்து 
னாம்?

ிா ிர்ா அலுனர் 
ட்டாட் ிர் பனம்

93) ன் தின்ன ஆக்ம் தற்நி னடிவு 
பேய்ப்தடும்?

புனத் ிக்ன மற்தாண்ட 
திநகு

94) ிழ்ாடு ின ேரீ்ினத் (உச்ே ம்னச் 
ேட்டம்) ந் ஆண்டு இற்நப்தட்டது?

1961 இல்
95) போந் ர் உவு பேய்சாரின் குவநந் தட்ே 
ஊிம் ன்ண?

ாள் என்றுக்கு பை 150 %

96) சசன உள்ப குநிீடுக்கு ேரிாண ிபக்கம் 
ன்ண?

Burial Ground

97) சசன உள்ப குநிீடுக்காண ேரிாண 
ிபக்கம் ன்ண?

Ferry

98) ந் அோவப்தடி இனே சட்டி சேவன 
ங்கப்தடுகிநது?

அ ான ண் 995 (18.7.1979)

99) ிிண குடிினப்பதணில் அபவு ன்ண? 16 தஹக்மடர்
100) 3 அல்னது 4 பனக்கள் ேந்ிக்கும் இடங்கபில் 
ந் அபவுள்ப கற்கள் டப்தடும்?

45 x 22.5 x 22.5 த .ீ அபவுள்ப 
ற்ள்

101) (3,5), (9,3), (5,2) ன்ந உச்ேிகவப உவட 
னக்சகாத்ின் தப்தபவக் காண்க.

7

102) டிகர் :ாடகசவட : அேில்ாி: ? திச் ா மனட
103) MULTIPLE ன்தவண TLUMELPI ன்று 
ழுிணால், MUSHROOM ன்தவண வ்ாறு 
ழு சண்டும்?

HSMUMOOR

104) கேி பாில் 46325 ன்தவண 55416 

ன்று ழுிணால் 76284 ன்தவண வ்ாறு 
ழுனாம்?

85375

105) என அவநிலுள்ப ாற்கானிகபின் 
ண்ிக்வக,

42

106) + ன்தது - ன்றும், - ன்தது x ன்றும், x 

ன்தது / ன்றும், / ன்தது + ன்றும், இனந்ால் 
630-9/36-60x2 ன் ிப்னக் காண்க.

627

107) தின்னம் ிங்கலக்கு ிட்டினக்கம் 
கக்கிடுக. 4, 3, 3.5, 4.2, 5.3

√4.84

108) ேதும் - சுற்நபவு, ட்டம் - ? தரிி
109) சசன உள்ப ான்கு வதடங்கபில் 
பாடர்தில்னா என்று து?

A

110) இண்டு குாய்கள் என பாட்டிவ 2 ி 
சத்ிலும்,

72 ிிடங்ள்
111) தாட்ணா : தம்தாய், ிஸ்னர் : த ன்னண
112) 3√9(3√9(3√9. ... ன்ந பதனக்குத் பாடரின் 
ிப்ன?

3

113) சசன உள்ப கக்கிற்காண ிவட? A

114) என னக்சகாத்ின் னென்று சகாங்கள் (x-

35°), (x-20°) ற்றும் (x+40°)
30°, 45°, 105°

115) சசன உள்ப கக்கிற்கு ிவட? 1

116) பதானத்ாண தடத்ிவண சர்வு பேய்க. D

117) 49

118) சசன உள்ப தடத்ில் ஆப்திள், ஆஞ்சு, 

ாம்தம் இவண ந் தடத்ால் குநிக்கனாம்?
1
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119) இவடிவன காண்க. 1, 3, 7, 15, 27, 63, 127 15

120) சசன உள்ப பாடவ னர்த்ி பேய்க. D

121) ாடக ோவனபாத் ற்கனா 
ோவனபான்று ீடுனகில் உண்சடா ிகழ்த்து - 

இத்பாடவக் கூநிர்
ிி

122) ோகுந்னம் ன்ந நூவன ழுி ிநிஞர் 
ார்?

னநனனடிள்

123) டபாிில் னகுந்ாவன ழுிர் 
ிழ்பாிில் ழுிபன்ண?

ததபோள் ிபேதாி

124) ஆங்கின சாகத்ிவண ோடும் ாடகம் து?  தாதி
125) இந்ிா ”பாிகபின் காட்ேிச்ோவன” ணக் 
கூநிர்?

 . அத்ி னிங்ம்
126) ிழ்ாட்டுப் தாடநூல் ிறுணத்ாால் 
பபிிடப்தட்ட ிழ் - ிழ் அக னனிின் 
ஆேிரிர் ார்?

ப.  ண்பம்

127) ீணாட்ேிம்வச ேிறுிாக ந்து 
னத்துி ாவனவ ானக்கு தரிேபித்ார்?

குகுபேதர்

128) ீனசகேிக்கு இவாண கிவச் சுவ 
ிக்கது  ீ  ிந்ாி
129) கீழ்க்காண்தற்றுள் ந்நூல் சுந்ம் 
திள்வபால் ழுப்தடில்வன?

புட் ி பக்ம்
130) தித்ம் சூடும் சான்த்ாண பக்கூடற்தள்ளு

131) பதானந்ா இவவக் கண்டநிக.
னிடங்பில் இபேப்மதார் - 

கு ினபப்தது

132) பதானந்தும் இவவத் சர்ந்படு. தய்ல் - அம்பணார்
133) ”வே உனகின் பேஞ்ஞாிறு” - ன்னும் 
தட்டப்பதனக்கு உரிர்?

ிபோவுக் ர்

134) ”பறுங்வக ன்தது னெடத்ணம் - ில்கள் 
தத்தும் னெனணம்” - ானவட ரிகள்?

ாாதாி

135) தகடு டந் கூழ் - இத்பாடரில் 
அடிக்சகாடிட்ட போல்னின் பதானள் ினம்
136) து ேரிாணது? ீழ்க்துாய் - 1, 2, 4

137) இசுனாித் ானோணர் ண 
அநிப்தடுதர் ார்?

குங்குடி ஸ்ான்  ாிபு
138) ஆேிரிர் பதர் பரிந் ஞ்ேிறுங்காப்திம் 
து?

சூபாி
139) பதர், பதானள், பாவக, பாவட ண 
ிபக்கம் ந் அகாி து?

 துாி
140) ”உவவட ழுதுது ணது பாில்” - 

ன்று கூநிர் ார்?
ிபே.ி.

141) போற்கவப எழுங்குதடுத்ி 
போற்பநாடாக்குல்

ட்டிக் பேம்பு  க்கும் 
ிக்ணிந் ட்டிக் 
ணிிணிக்கும்.

142) ”ஆற்றுணா சண்டுது இல் - ணக் கூறும் 
இனக்கிம் ததாி

143) ாக்கி வக அநிக - ான் பகாடுப்சதன் உடன் தாட்டு ாக்ிம்

144) தல் ாற்றுின் னதுல் தப்னின் - 

இவ்ரிக்கு கீழ்கண்டற்றுள் து பதானந்தும்?
 ீர் இனபுத் தானட
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145) ிவடக்சகத் ிணாவத் சர்க. மமனார் ார்?

146) ிவடக்சகற்ந ிணாவத் சர்க- ிர் ற்றுடன் திநந்ணர்?

147) ”ாதாிசார் கூடிாழும் ாகனக்கு - 

ன்ணா சதாகாரீ்” - ணப் தாடிர்  ங்ாசு சுாிள்

148) கீழ்னணற்றுள் ீானணிர் இற்நா 
நூல் து?

ிபேக்ன க்ம்

149) இானிங்க அடிகபார் இற்நி நூல் து? ழுத்நிபம் ததபோள் ானன
150) னசுக் கட்டினில் தூங்கி சதாது, சோன் 
பதனஞ்சேல் இனம்பதாவநால் கரி 
ேீப்தட்டப் னனர் ார்?

மா ிீணார்

151) ”சகான” னும் அவடபாிவப் பதற்ந நூல் 
து?

தடுல்ானட
152) ”ஆகாத் ாவ சதான” இந் உவ 
ாக்கிம் உர்த்தும் பதானள் இல்னான
153) னென்நாம் சற்றுவ உனனம் தனும் 
உடன்பாக்க பாவகிவணத் சர்க ாிப்பூ
154) பதானத்துக 1) ஆ 2) இ 3) ஈ 4) அ
155) குநபடி ன்தில் அடிசாறும் த்வண 
ேரீ்கள் இனக்கும்?

2  ீர்
156) ”ிழ்ச் ேங்கம் இனந்து ன்ந 
னச்பேய்ிவப் சதான ணி ாம் அடிபார்
157) கீழுள்ப குழுில் பதானந்ாவத் 
சர்ந்படு பூரிக்மா

158) ிவ ஆபனண பர்த்து ாண்னநச் பேய் 
சசப் தாார் இற்காக அநிப்தடுகிநார்.

மர்ச்த ால் ஆாய்ச் ி

159) சதாடக் காண்தது ன்று குற்நனாக் குநஞ்ேி 
குநிப்திடுது பூிில் ித்து
160) இனக்கக் குநிப்தநிந்து பதானத்துக- 1) இ 2) ஈ 3) அ 4) ஆ
161) பதானந்ா இவவக் கண்டநிக னத்து - குனநந்து
162) சர்ச்போல் சர்க. துப்தார்க்கு

163) னாி குநிப்தது னம், இனங்ம்,  ிறுாற்பூ, 

ிபகு, ிப்தினி, சுக்கு
164) அறுவ ீிில் ிற்கப்தடுது ஆனடள்
165) அனாகு என்சநா - ிவோகு என்சநா - தள்பம்
166) மீ்திி ந்ிம் தந்ல் னந் - ன்ந 
போற்பநாடவக் பகாண்டுள்ப நூல் திற்றுப்தத்து
167) அநிவுள் அநிவ அநினேம் அனம் அநி 
அரி திச -

பற்று துன அனந்துள்பது
168) ல்னிணம் ிகும் இடங்கவபக் குநித்து 
கீழ்க்கண்டற்றுள் ேரிாணது து?

தண்புத் தானில் ல்னிணம் 
ிகும்

169) சாகனூர் ன்னும் ஊனடன் 
பாடர்னவடர் இர் ாந்ிக் ிஞர்
170) ான்உறு ிம் ந்பன்(று) ண்ி ினா
171) ”ேனக்கம்” ன்னும் உட்திரிவுகவப உவட 
நூல் து?

ததரி புாம்

172) பதானத்துக ( 1-4 னனர்கள்) - (அ - ஈ நூற்பதர்) 1) அ 2) இ 3) ஈ 4) ஆ
173) ேிறுிர் ிவபாட்டில் பதானந்ாவக் 
கண்டுதிடி ிபித்ட்டு
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174) ”ீனாம்திவக” ன்ந ட போல்னின் 
ிழ்ப்தடுத்ல் சர்க.

பேப்தாி
175) ”ீனக்குள் தாேிசதான” - ண உவ 
உர்த்தும் பதானள் ாது?

பர்வு

176) அக ரிவேப்தடி போற்கவபச் ேரீ் பேய்க அந்ான், அம் ில்ஏி, அங்ம, 

ஆின

177) ாக்கிங்கவபக் கணி,
இற்றுள் (அ) ற்றும் (ஆ) 

இண்டும்  ரி. மலும் (ஆ) 

ன்தது (அ)க்ாண  ரிாண 
ிபக்ம் ஆகும்.

178) இனக்கக் குநிப்னச் போல்வனத் சர்க - 

”தண்னப்பதர்”
ந்துதடி ண்தய்

179) அக ரிவேப்தடி போற்கவபச் ேரீ் பேய்க.
ஐனார், பஞ் ிம், மள்ி, 
தபம்பு, தௌால்

180) பதானந்ா இவவக் கண்டநிக- குடு - குன
181) டப்திடி ணக் குநிக்கதடுதர் ார்? தாஞ் ானி

182) நாணவச் சுட்டுக
ஆர்தாடிிலுள்மபார் ஆய்ச் ிர் 
குன ிழ்த்ி இந்ினண 
ிதட்டணர்.

183)  - ன்ந ஏபழுத்து என பாிக்கு ேரிாண 
பதானள் து?

துர்க்ன

184) சேத்வத் ன்ணிணத்வத் ாழ்த்ி ிட்டுத் 
சட்வடில் தாடுதன் கிஞன் அல்னன்”-

Money

185) பேப்தாட்டு ிவணச்போற்பநாடவக் 
கண்டநிக

ிபேந்ிணர்ள் தண்னடத் 
ிர்பால் 
ிபேந்மாம்தப்தட்டணர்.

186) ஈவேச்ேரீ் ான்கும் ப்தாிற்கு உரிவ? ஆ ிரிப்தா
187) ாகாா ாினு ாகாக்க காாக்கல் 
சோகாப்தர் போல்னிழுக்குப் தட்டு -

ா x ாா
188) குறும்ன - இது த்ிவக்குரி ஊர்? தானன
189) தின்னணற்றுள் ”ஈறுசதால்”, 

”னன்ணின்நபய்ிரில்” ிிகபின்தடி னனது ல்ினண

190) கீழ்க்காணும் போற்கபில் பாிற்பதவத் 
சர்க.

மாட்தாடு
191) ன்ணர் ன்ணன் ிக்குவட ாள்சந்ன் 
பன்ணன் பகாற்நம் ேிவந்து இதுபண் 
பகால்?

 ீர் மானண

192) ாக்கி அவப்திவண கண்டநில் ணி ாக்ிம்
193) திரித்து ழுதுக - னட்டாள் பட்டு + ாள்
194) னப் திவனேள்ப பாடவக் கண்டநிக தம்ின்

195) திவற்ந பாடரிவணத் சர்க எபே ஊரில் ஏர் அ ன் 
இபேந்ாாம்

196) ேரிாணற்வநத் சர்க. அனணத்தும்  ரி
197) போற்தப்பதானள் இனபறுத்ிடும் இபேள் x ம ாி
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198) தின்னணற்றுள் பதானந்தும் இவவக் 
குநிப்திடு உறுி -  ாப்திடு
199) ஆணந்ங்கப்திள்வபின் னன்தாக 
இண்டாம் னவநாக அங்சகற்நம் 
பேய்ப்தட்ட நூல் து?

இா ாடம்

200) சக்ஸ்திர், ப்ேன், சானிர் ஆகிசாவப் 
சதான்று தரிிாற்னனஞர்
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