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ஏழாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 3 

1] ஓடும் சுழிசுத்தம் உண்டாகும் துன்னலரைச் சாடும்  ரிவாய்த் தரலசாய்க்கும் – 
நாடறியத் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் யார்?  

1] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

2] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர்  

3] இைட்டுறபமாழிதல், காளமமகப் புலவர் 

4] புைநொனூறு, கண்ணகனொர் 

 

2] மதடு புகழான் திருமரலைா யன்வரையில் ஆடு ரி காவிரியா மம - இந்த  ாடல் வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் யார்?  

1] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

2] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பி நொகனொர்  

3] இைட்டுறபமாழிதல், காளமமகப் புலவர் 

4] புைநொனூறு, கண்ணகனொர் 

 

3] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக.  

1] துன்னலர் – பறகவர், அழகிய  லர் 

2]  ரிவாய் – மகா மாய் 

3] சொடும் – தொக்கும், இழுக்கும் 

4] ஆடுபரி – ஆடுகின்ை குதிறை 
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குறிப்பு :-  ரிவாய் – அன் ாய் 

 

4] காளமமகப்புலவர் அவர்கள் பிறந்த ஊர்? 

1] தஞ்சொவூருக்கு அருகில் உள்ள சிதம்பைம் எனவும், விருதுநகர்  ொவடத்திலுள்ள சொத்தூர் 
எனவும் கூறுவர் 

2] மசன்றனக்கு அருகில் உள்ள எண்ணூர் எனவும், கொஞ்சிபுைம்  ொவடத்திலுள்ள 
திருப்மபரும்புதூர் எனவும் கூறுவர் 

3] கும் மகாணத்துக்கு அருகில் உள்ள நந்திக்கிைாமம் எனவும், விழுப்புைம் 
மாவடத்திலுள்ள எண்ணாயிைம் எனவும் கூறுவர் 

4]  ன்னொர்குடிக்கு அருகில் உள்ள நீடொ ங்கலம் எனவும், திருவண்ணொ றல 
 ொவடத்திலுள்ள ஆைணி எனவும் கூறுவர் 

 

5] காளமமகப்புலவர் அவர்களின் இயற்ப யர்? 

1] சுப்புைொம் 

2] முத்துைொஜ்  

3] வைதன் 

4] மசண்பகக்குட்டி  

 

6] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

திருவைங்கக் மகாவில் மரடப் ள்ளியில்  ணிபுரிந்தார். ரவணவ சமயத்தில் இருந்து 
ரசவசமயத்திற்கு மாறினார். 
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1] முன்றுறை அறையனொர் 

2] விளம்பி நொகனொர்  

3] காளமமகப் புலவர் 

4] கண்ணகனொர் 

குறிப்பு :- கார்மமகம் ம ால் கவிரத ப ாழியும் ஆற்றல் ப ற்றதால், இவர் 
காளமமகப்புலவர் என அரழக்கப் ப ற்றார். இவர், இருப ாருள் அரமய 
நரகச்சுரவயுடன்  ாடுவதில் வல்லவர். 

 

7] கற்றதுரகம் மண்ணளவு கல்லா(து) உலகளபவன்(று) உற்ற கரலமடந்ரத 
ஓதுகிறாள் – பமத்த - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] முன்றுறை அறையனொர் 

2] விளம்பி நொகனொர்  

3] கொளம கப் புலவர் 

4] ஒளரவயார்  

குறிப்பு :- இங்குக் குறிக்கப் டும் ஒளரவயார், சங்க கால ஒளரவயாருக்கு மிகவும் 
பிற் ட்டவர். கம் ர், ஒட்டக்கூத்தர், புகமழந்திப்புலவர் முதலிய புலவர்கள் இவர் 
காலத்தில் வாழ்ந்ததாகக் கூறுவர். 

 

8] பவறும் ந் தயம்கூற மவண்டா; புலவீர் எறும்புந்தன் ரகயால்எண் சாண் - இந்த 
 ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] முன்றுறை அறையனொர் 
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2] விளம்பி நொகனொர்  

3] கொளம கப் புலவர் 

4] ஒளரவயார் 

குறிப்பு :- இங்குக் குறிக்கப் டும் ஒளரவயார், சங்க கால ஒளரவயாருக்கு மிகவும் 
பிற் ட்டவர். கம் ர், ஒட்டக்கூத்தர், புகமழந்திப்புலவர் முதலிய புலவர்கள் இவர் 
காலத்தில் வாழ்ந்ததாகக் கூறுவர். 

 

9] ப ாருந்தாதது எது? பசாற்ப ாருள் தருக. 

1] றகம் ண்ணளவு – ஒரு சொண் எனவும் மபொருள் மகொள்வர் 

2] பமத்த – குரறவாக 

3] பந்தயம் – மபொட்டி  

4] கறல டந்றத – கறல கள் 

குறிப்பு :- பமத்த – மிகுதியாக 

 

10] புலவர்  லர்,  ல்மவறு சூழ்நிரலக்கு ஏற்  அவ்வப்ம ாது  ாடிய  ாடல்களின் 
பதாகுப்ம  தனிப் ாடல் திைட்டு. இதரன, இைாமநாதபுைம் மன்னர் ப ான்னுசாமி 
மவண்டுதலுக்கிணங்க, ---------------------- தமிழகம் முழுவதும் பசன்று மதடித் பதாகுத்தார். 

1] சுத்தொனந்த பொைதியொர் 

2] மவங்கட  கொலிங்கம்  

3]  றை றலயடிகள்  

4] சந்திைமசகை கவிைாசப்  ண்டிதர் 
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11] கணிதமமரத எனப் ம ாற்றப் டும் இைாமானுஜம் ஈமைாட்டில் வாழ்ந்துவந்த ----------------
--- இரணயருக்கு மகனாகப் பிறந்தார். 

1] சொத்தப்பன் - விசொலொட்சி  

2] சீனிவாசன் – மகாமளம் 

3] முத்றதயொ - மசொறலயம் ொள்  

4] மவங்கட்ைொ ன் - அம் ணி அம் ொள்  

 

12] கணிதமமரத எனப் ம ாற்றப் டும் இைாமானுஜம் பிறந்த வருடம் -----------? 

1] 10.12.1882 

2] 12.12.1885 

3] 12.12.1886 

4] 22.12.1887 

 

13] கணிதமமரத எனப் ம ாற்றப் டும் இைாமானுஜம் ----------------- ஆண்டுகள் ம சும் 
திறனற்றவைாக இருந்தார்.  

1] 1    2] 2   3] 3   4] 4 

 

14] இைாமானுஜத்தின் தாயார், தம் தந்ரதயார் வாழ்ந்து வந்த -------------------- ஊரில் இருந்த 
திண்ரணப்  ள்ளிபயான்றில், இைாமானுஜம் அவர்கரள மசர்த்தார். 
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1] மசங்கல்பட்டு  

2] தொம்பைம் 

3]  யிலொடுதுறை  

4] காஞ்சிபுைம் 

 

15] மகாமளத்தின் தந்ரதயார் ( இைாமானுஜத்தின் தாத்தா ),  ணியின்காைணமாக ----------
------------- ஊருக்கு குடும் த்துடன் குடிமயறினார். எனமவ, இைாமானுஜத்தின் கல்வி 
அந்த ஊரிலும் பதாடர்ந்தது.  

1] மசங்கல்பட்டு  

2] தொம்பைம் 

3]  யிலொடுதுறை  

4] கும் மகாணம் 

 

16] -------------- ஆம் ஆண்டில் இலண்டனிலிருந்த கார் என் வர்  திரனந்தாம் 
வயதிமலமய கணிதத்தில் சிறந்து விளங்கியதரனப்ம ால இைாமானுஜமும் சிறந்து 
விளங்கினார். 

1] 1700 

2] 1750 

3] 1800 

4] 1880 
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17] கணித மமரத இைாமானுஜம் அவர்கள் பதாடக்கத்தில் பசய்த மவரல? 

1] வங்கி அலுவலர்  

2] தறலற ச்மசயலக அலுவலர்  

3] தபொல் துறை மவறல  

4] பசன்ரனத் துரறமுகத்தில் எழுத்தர்  ணி 

 

18] தான் கண்டுபிடித்த மதற்றங்கரளயும், எடுமகாள்கரளயும் வினாக்களாகத் 
பதாகுத்து இந்தியக் கணிதக் கழகப்  த்திரிக்ரகக்குச் பசன்ரனத் துரறமுகத்தின் 
தரலரமப்ப ாறியாளர் ஃபிைான்சிஸ் ஸ்பிரிங் என் ார் மூலம் அனுப்பினார். -----------------
------- எனும் தரலப்பில் பவளியான அவருரடய கட்டுரை, கணித 
வல்லுநர்களிரடமய மிகுந்த வைமவற்ர ப் ப ற்றது. 

1] இயற்கணிதம்  

2] ப ர்பனளலிஸ் எண்கள் 

3] மவக்டர் கணிதம்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்றல  

 

19] இைாமானுஜம் அவர்கள், ஊதியமில்லா விடுப்பு எடுத்துக் பகாண்டு பசன்ரனப் 
 ல்கரலக்கழகத்தில் ஆைாய்ச்சி மாணவைாகச் மசர்ந்தார். தம்முரடய 
கண்டுபிடிப்புகள், ஆைாய்ச்சிகள் ஆகியவற்ரற விவைமாக எழுதி, இங்கிலாந்திலுள்ள 
மகம்பிரிட்ஜ்  ல்கரலக்கழகப் ம ைாசிரியர் -------------- என் ருக்கு கடிதமாக 
அனுப்பினார்.  

1] மைொசர்ஸ் 
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2] ஆர்தர் மபர்சி 

3] ஹார்டி 

4] ஈ.எச்.மநவில் 

 

20] இலண்டன் மகம்பிரிட்ஜ்  ல்கரலக்கழகத்துடன் இரணந்துள்ள திரினிட்டி 
கல்லூரியின் ம ைாசிரியர் -------------- பசன்ரனப்  ல்கரலக்கழகத்திற்குச் 
பசாற்ப ாழிவாற்ற வந்தார். அவர் வாயிலாகச் பசய்தியறிந்து, இைாமானுஜம் 
இங்கிலாந்து பசல்ல முடிபவடுத்தார்.  

1] மைொசர்ஸ் 

2] ஆர்தர் மபர்சி 

3] ஹொர்டி 

4] ஈ.எச்.பநவில் 

 

21] இைாமானுஜம், ------------------- ஆம் நாள் இங்கிலாந்துக்குக் கப் லில் புறப் ட்டார். 

1] 1908 ஆம் ஆண்டு  ொர்ச்சு 08 

2] 1910 ஆம் ஆண்டு  ொர்ச்சு 10 

3] 1914 ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு 17 

4] 1922 ஆம் ஆண்டு  ொர்ச்சு 22 

 

22] 'திரினிட்டி கல்லூரியில்' ஆைாய்ச்சி மாணவைாக --------------- ஆம் ஆண்டு மசர்ந்தார். 
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1] 18.01.1911 

2] 18.02.1912 

3] 18.03.1913 

4] 18.04.1914 

 

23] இைாமானுஜத்தின் கணிதத் திறரமரயக் கண்டு, அவருக்கு ஆண்படான்றுக்கு ----
-----------  வுண்டு உதவித்பதாரக வழங்கப் ட்டது.  

1] 300     2] 200   3] 100    4] 60 

 

24] ஒரு நாள் கிங்ஸ் கல்லூரிக் கணிதப் ம ைாசிரியர் ------------------, மகம்பிரிட்ஜ் 
மாணவர்களுக்குச் சிறப்புக் கணிதம் நடத்திக் பகாண்டிருந்தார். திடீபைன, 
இைாமானுஜம் எழுந்து, 'ஐயா, நீங்கள் கணக்கிட்ட வழிமுரறகள் முரறயாக 
இல்ரலபயன எனக்குத் மதான்றுகிறது என்றார். 

1] மைொசர்ஸ் 

2] ஆர்தர் ப ர்சி 

3] ஹொர்டி 

4] ஈ.எச்.மநவில் 

 

25] மைாசர்ஸ் இைாமானுஜம் கண்டுபிடிப்புகள் என்னும் தரலப்பில் இைாமானுஜத்தின் 
வழிமுரறகரள நூலாக பவளியிட்டு அவருக்குப் ப ருரம மசர்த்தவர் யார்? 

1] மைொசர்ஸ் 
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2] ஆர்தர் மபர்சி 

3] ஹார்டி 

4] ஈ.எச்.மநவில் 

 

26] இைாமானுஜத்தின் திறரமரய அறிந்த இங்கிலாந்துப்  ல்கரலக்கழகம் ------------------ 
ஆம் ஆண்டு பிப்ைவரியில் தங்கள் கழகத்தில் உறுப்பினைாக்கி எஃப்.ஆர்.எஸ்.  ட்டம் 
வழங்கியது. 

1] 1915 

2] 1916 

3] 1917 

4] 1918 

குறிப்பு :- இப் ட்டம் (எஃப்.ஆர்.எஸ்), ஒருவைது திறரமகள் பிறர் 
வியக்கத்தக்கவரகயில் இருந்தால் மட்டுமம  வழங்கப் டுவதாகும். 

 

27] இைாமானுஜத்தின் திறரமரய அறிந்த எந்த  ல்கரலக்கழகமானது அவருக்கு 
எஃப்.ஆர்.எஸ்  ட்டத்ரத வழங்கியது?  

1] மகொலம்பியொ பல்கறலக்கழகம்  

2] மகம்பிரிட்ஜ் பல்கறலக்கழகம்  

3] மசன்றன பல்கறலக்கழகம்  

4] இங்கிலாந்து  ல்கரலக்கழகம் 
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28] எஃப்.ஆர்.எஸ்.  ட்டம் ப ற்ற இைாமானுஜத்ரதத் ------------------------  ாைாட்டிச் 
சிறப்பித்தது. 

1] திரினிட்டி கல்லூரி 

2] மகம்பிரிட்ஜ் பல்கறலக்கழகம்  

3] மசன்றன பல்கறலக்கழகம்  

4] இங்கிலொந்து பல்கறலக்கழகம் 

 

29] எஃப்.ஆர்.எஸ்.  ட்டம் ப ற்ற இைாமானுஜத்ரதத் திரினிட்டி கல்லூரி  ாைாட்டிச் 
சிறப்பித்தது.  கல்விக்குழுவின் சிறப்பு உறுப்பினைாகவும் மதர்ந்பதடுத்து 
ஆண்டுமதாறும் -------------  வுண்டுத் பதாரகரய -------------------- ஆண்டுகளுக்கு 
வழங்கவும் ஏற் ாடு பசய்தது. 

1] 500, 2 

2] 200, 2 

3] 100, 3 

4] 250, 6 

 

30] ஹார்டியின்  ரிந்துரையின்ம ரில் பசன்ரனப்  ல்கரலக்கழகமும், இைாமானுஜம் 
அவர்களுக்கு -----------------  வுண்டுத் பதாரகரய ஐந்து ஆண்டுகளுக்குக் பகாடுக்க 
முன்வந்தது.  

1] 100 

2] 150 
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3] 200 

4] 250 

குறிப்பு :- ஹார்டியின்  ரிந்துரையின்ம ரில் பசன்ரனப்  ல்கரலக்கழகமும் 250 
 வுண்டுத் பதாரகரய ஐந்து ஆண்டுக்குக் பகாடுக்க முன்வந்தது. ஆனால், 
இைாமானுஜம் 50  வுண்ரடத் தம் ப ற்மறாருக்கும் 200  வுண்ரட ஏரழ எளிய 
மாணவர்களுக்கும் வழங்கி வருமாறு கடிதம் எழுதினார். 

 

31] ைாமானுஜம் அவர்கரள காணவந்த ------------------- என் வர், நான் 1729 என்ற எண் 
பகாண்ட வாடரக மகிழுந்தில் வந்மதன் எனக் கூற, என்ன இப் டி இயல் ாகக் 
கூறுகீர்கமள 1729 என்ற எண் இருவரககளிமல இரு கனங்களின் கூட்டுத்பதாரகயாக 
வரும் எண்களில் மிகச்சிறிய எண் அல்லவா? எனக் மகட்டார். 

1] மைொசர்ஸ் 

2] ஆர்தர் மபர்சி 

3] ஹார்டி 

4] ஈ.எச்.மநவில் 

குறிப்பு :- எங்மக அதரன விளக்குங்கள் என ஹார்டி மகட்க, 7 x 13 x 19 என்மறா 
பிரிக்கலாமம என உடனடியாகப்  தில் கூறினார். 

 

32] ைாமானுஜம் அவர்கள் இந்தியாவிற்கு திரும்  முடிவுபசய்து, --------------------- 
மும்ர க்குக் கப் லில் வந்து இறங்கினார். ஏப்ைலில் பசன்ரன வந்து மசர்ந்தார். 

1] 1917  ொர்ச் 21 ஆம் நொள் 

2] 1918  ொர்ச் 23 ஆம் நொள் 
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3] 1919 மார்ச் 27 ஆம் நாள் 

4] 1920  ொர்ச் 30 ஆம் நொள் 

 

33] மூன்று ஆண்டாகத் தீைாத மநாயுடன் ம ாைாடிய இைாமானுஜத்தின் உயிர் பிரிந்தது. 
அப்ம ாது அவருக்கு வயது முப் த்து மூன்று.  

1] 1919 ஏப்ைல் 20 ஆம் நொள் 

2] 1918 ஏப்ைல் 22 ஆம் நொள் 

3] 1919 ஏப்ைல் 24 ஆம் நொள் 

4] 1920 ஏப்ைல் 26 ஆம் நாள் 

 

34] ஆய்லைாக இல்லாவிட்டாலும் இைாமானுஜன் குரறந்த ட்சம் ஒரு ஜாமகாபி - என்று 
கூறியவர் யார்? 

1] இந்திைொ கொந்தி 

2] லிட்டில் வுட்டு 

3] மபைொ. ஈ.டி. மபல் 

4] மபைொசிரியர் சூலியன் கக்சுலி 

குறிப்பு :- ஜாமகாபி என் வர்  பஜர்மனி நாட்டில் வாழ்ந்தார். ஜாமகாபி 19 ஆம் 
நூற்றாண்டின் கணிதமமரத. ஆய்லர் சுவிட்சர்லாந்து நாட்ரடச் மசர்ந்தவர். ஆய்லர் 
18 ஆம் நூற்றாண்டின் இரணயற்ற கணிதமமரத ஆவார். 
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35] கணிதத் திறரமயால் விஞ்ஞான உலகிரனப் பிைமிக்கச் பசய்து வைலாற்றில் 
குறிப்பிடத்தக்க ஓர் இடத்ரதப் ப ற்ற பிறவிக் கணித மமரத என்று கூறியவர் யார்? 

1] இந்திைொ கொந்தி 

2] லிட்டில் வுட்டு 

3] மபைொ. ஈ.டி. மபல் 

4] மபைொசிரியர் சூலியன் கக்சுலி 

 

36] இைாமானுஜம் சாதாைண மனிதைல்லர் அவர் இரறவன் தந்த  ரிசு என்று கூறியவர் 
யார்? 

1] இந்திைொ கொந்தி 

2] லிட்டில் வுட்டு 

3] ம ைா. ஈ.டி. ப ல் 

4] மபைொசிரியர் சூலியன் கக்சுலி 

 

37] இைாமானுஜன் முதல்தைமான கணித மமரத என்று கூறியவர் யார்? 

1] இலண்டன் ஆளுநர் லார்ட்பமண்ட் லண்ட் 

2] லிட்டில் வுட்டு 

3] மபைொ. ஈ.டி. மபல் 

4] மபைொசிரியர் சூலியன் கக்சுலி 
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38] இைாமானுஜம் தான் இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டின் மிகப்ப ரிய கணிதமமரத - என்று 
கூறியவர் யார்? 

1] இந்திைொ கொந்தி 

2] லிட்டில் வுட்டு 

3] மபைொ. ஈ.டி. மபல் 

4] ம ைாசிரியர் சூலியன் கக்சுலி 

 

39] 1962 டிசம் ர் 22 ஆம் மததி இைாமானுஜத்தின் ----------------- பிறந்த நாள் ஆகும். 
இைாமானுஜத்தின்  பிறந்த நாரள முன்னிட்டு நடுவணைசு  திரனந்து காசு 
அஞ்சல்தரல இரு த்ரதந்து  இலட்சம் பவளியிட்டது. 

1] 50 வது  

2] 55 வது  

3] 70 வது  

4] 75 வது 

 

40] ம ைாசிரியர் ைாமானுஜம் அரனத்துலக நிரனவுக்குழு எங்கு அரமக்கப் ட்டது? 

1] மபங்களூர்    

2] பசன்ரன 

3] கல்கத்தொ  

4] மும்றப 
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41] ம ைாசிரியர் ைாமானுஜம் அரனத்துலக நிரனவுக்குழு பசன்ரனயில் 
அரமக்கப் ட்ட ஆண்டு? 

1] 1969 

2] 1970 

3] 1971 

4] 1972 

 

42] பசன்ரனயில் -------------------------------- ஆம் ஆண்டு அன்ரறய தமிழக முதல்வைால் 
இைாமானுஜம் கணித அறிவியல் நிறுவனம் திறந்து ரவக்கப் ட்டது. 

1] 03.10.1969 

2] 03.10.1970 

3] 03.10.1971 

4] 03.10.1972 

 

43] பசன்ரன துரறமுகம் சார்பில் புதிதாக வாங்கிய குடிநீர்க்கப் லுக்குச், -------------------- 
எனப் ப யர் சூட்டப் ட்டது. 

1] அறிஞர் இைொ ொனுஜம் 

2] கணிதம றத இைொ ொனுஜம் 

3] சீனிவாச இைாமானுஜம் 
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4] இவற்றில் ஏதுமில்றல  

 

44] அபமரிக்காவின் விசுகன்சீன்  ல்கரலக்கழகப் ம ைாசிரியர்கள் ரிச்சர்ட்டும் 
ஆஸ்மகயும் இரணந்து ------------------ ஆம் ஆண்டு இைாமானுஜத்தின் மார் ளவு 
பவண்கலச் சிரலரய இந்தியாவிற்குக் பகாண்டு வந்து வழங்கினர். 

1] 1981 

2] 1982 

3] 1983 

4] 1984 

 

45] கணிதக் குறிப்புகள் அடங்கிய 3  குறிப்ம டுகரளயும் ஆைாய்ச்சிக் 
கட்டுரைகரளயும் இைாமானுஜம் விட்டுச் பசன்றுள்ளார். அவருரடய  
குறிப்ம டுகளில் 3000 முதல் 4000 மதற்றங்கரள ---------------- ஆம் ஆண்டு 'டாடா' 
அடிப் ரட ஆைாய்ச்சி நிரலயம், அப் டிமய ஒளிப் டம் எடுத்து நூலாக 
பவளியிட்டுள்ளது. 

1] 1955 

2] 1956 

3] 1957 

4] 1958 

 

46] ைாமானுஜம் திண்ரணப்  ள்ளியில்  டித்த ஊர் எது? 
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1] கும்பமகொணம்     

2] காஞ்சிபுைம் 

3] திருறவயொறு     

4] ஈமைொடு 

 

47] ைாமானுஜம் தனது ஆசிரியரிடம் --------------------- மதிப்புரடயது என வாதிட்டார்? 

1] 1     2] 100     3] 1000     4] 0 

 

48]  ழஞ்மசாற்றுக் குருநாதமனந்தல் - என்னும் ஊர் , கீழ்க்கண்ட எந்த ஊரின் 
அருகில் உள்ளது? 

1] ைொயபுைம்  

2]  ன்னொர்குடி  

3] திருச்சி  

4] சிவகங்ரக 

 

49] 'உம்' - என் து கீழ்க்கண்ட எதனுடன் பதாடர்புரடயது? 

1] விறனச்மசொல் 

2] மபயர்ச்மசொல்  

3] உரிச்மசொல்  

4] இரடச்பசால் 
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50]  'பகால்' - என் து கீழ்க்கண்ட எதனுடன் பதாடர்புரடயது? 

1] விறனச்மசொல் 

2] மபயர்ச்மசொல்  

3] உரிச்மசொல்  

4] இரடச்பசால் 

 

51] மாநகர் என்னும் பசால்லிலுள்ள மா என் து ----------------  ஆகும். 

1] விறனச்மசொல் 

2] மபயர்ச்மசொல்  

3] உரிச்மசொல்  

4] இரடச்பசால் 

 

52]  லவரகப் ட்ட  ண்புகரளக் பகாண்டு ப யர்ச்பசாற்கள், விரனச்பசாற்கரள 
விட்டு நீங்காது பசய்யுளுக்மக உரிரம ப ற்று வருவன  ------------------? 

1] விறனச்மசொல் 

2] மபயர்ச்மசொல்  

3] உரிச்பசால் 

4] இறடச்மசொல் 
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53] ப ாருந்தாதது எது? 

1] மபயர்ச்மசொல் - மவலன் 

2] விறனச்மசொல் - வந்தொன்  

3] இறடச்மசொல் - ஐந்தும் ஆறும் 

4] உரிச்பசால் - ஏழும் 

குறிப்பு :- உரிச்பசால் - மாவீைன்  

 

54] தமிழகத்தின் - மாநில விலங்கு எது? 

1] சிறுத்றத  

2] புலி  

3] வரையாடு 

4] பசு  ொடு  

 

55] வரையாடு இனங்கள் அதிகமாக உள்ள இடம் எது? 

1] திருச்சி  

2] மகொறவ  

3] உதரக 

4] மகொறடக்கொனல்   


