தமிழ்த்ததனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
தமிழ்த்ததனீ தபாட்டி விதிமுகைேள் மற்றும் விவரங்ேள்
நிகைேள் மற்றும் வேது வரம்பு [Levels and Age limits]
தமிழ்ப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்ேள் மட்டுதம "தமிழ்த் ததனீ" தபாட்டியில் பங்கு பபைைாம்

Note:1. Look for highlighted changes in Q&A in Malargal & Kanigal syllabus.
Also, time limit change in Malargal & Kanigal Level as of May 13, 2019
New Syllabus updated for Malargal & Kanigal as of June 17, 2019
Important: RULE CHANGE for Malargal & Kanigal Level for Semi-final & Final
வயது வரம்பு1
நிலைகள்
அரும்புேள்

8 வேது வகர

ககள்வி வடிவம்3
▪
▪

1

மைர்ேள்

12 வேது வகர

▪

ேனிேள்

17 வேது வகர

▪
▪
▪

படங்ேள் பார்த்துஅவற்றிற்கு இகணோன தமிழ்ச் ப ாற்ேள்
கூறுதல்
ஆங்கிைச் ப ாற்ேளுக்கு இகணோன தமிழ்ச் ப ாற்ேள்
கூறுதல்
தமிழ்ச் ப ாற்ேகள தவறின்றிப் படித்து ஆங்கிைப்
பபாருள்ேள் கூறுதல்
பபாது அறிவு வினாடி வினா (முற்றிலும் தமிழில்)2
பபாது அறிவு வினாடி வினா (முற்றிலும் தமிழில்) 2
"ஒரு வார்த்கத ஒரு ைட் ம்" வடிவத்தில் தமிழ்ச் ப ால்
விகளோட்டு*

Age as of June 30, 2019

இதற்குண்டான ப ால் வங்கியும் தேள்வி பதிலும் முன்னதம வழங்ேப்படும்
பை அணிேள் ம மதிப்பபண்ேள் பபற்ைால், அகத தவிர்க்ே (Tie-breaker) " வால் சுற்று" நடத்தப்படும். அதற்ோன
விவரங்ேள் தபாட்டி விதிேள் பக்ேத்தில் போடுக்ேப்பட்டுள்ளன.
2

3

அரும்புேள் நிகை
சுற்று (Round)
படம் பார்த்து பபேர் ப ால்
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விளக்ேம் மற்றும் உதாரணம் (Description and Example)
Time limit - 6 secs/picture (5+5)
Format
● A picture will be displayed on the screen. The participant must say the correct
Tamil word for the corresponding picture. Each team will be given 5 pictures
in 2 rounds and the participants must answer as much correct words as
possible in the given time.
Example:
● A picture of “Squirrel” will be shown and the participants should answer as
“அணில்”
● For each correct answer 1 point will be awarded.
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பமாழி பபேர்த்தல்

வால் சுற்று (Tie-Breaker Round)
(அரும்புேள் நிகை)

Time limit - 6 secs/word (5+5)
Format
● A set of English words will be shown to the participants and they have to
translate to the right Tamil words.
Example
● Elephant – ோகன, Boat – படகு, Ant – எறும்பு etc.,
● For each correct answer 1 point will be awarded.

Time - 30 seconds to look & 30 seconds to answer. (60 seconds total)
Format ● The participants will be shown group of pictures for 30 seconds.
● For the next 30 seconds they can tell as many names of the pictures in Tamil
that they have seen in the previous slide.
● For each correct answer 1 point will be awarded.
Example

Version: 5.4
Date: 17. June.2019
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பாடத்திட்டம் [Syllabus] - அரும்புேள் நிகை
For the படம் பார்த்து பபேர் ப ால் and பமாழி பபேர்த்தல் rounds, the pictures/words will be based on daily common
usage of the Tamil language and the words that the kids are already learning in their school and at home.

No predefined syllabus will be sent for the participants.

மைர்ேள் நிகை
சுற்று (Round)
வாசித்தல் & பமாழி பபேர்த்தல்

Version: 5.4
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விளக்ேம் மற்றும் உதாரணம் (Description and Example)
Time limit - 10 secs/word (5+5)
Format
● A set of 10 Thamizh words will be shown to the participants. They have to
READ it out loud correctly with proper pronunciation and give the
corresponding English meaning.
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●
●
●

வினாடி-வினா

The points will be divided equally for reading and saying the correct
English meaning.
Example
நாற்ோலி- chair, ஆசிரிேர்- teacher, நண்பன்-friend etc.
1 point will be awarded for reading correctly & 1 point will be awarded
for correct English meaning. (1+1)

Time Limit – 12 secs/question (5+5)
Format
● General knowledge questions and answers in standard format.
● Answer 10 questions within the given time.
● The answers should be given only after the question is complete.
Otherwise, the team will not be awarded the points.
● Either student in the team can answer the question. The correct answer
will be awarded a point.

● Only ONE ANSWER will be accepted from EACH
PARTICIPANT (i.e) if participant A has given an
answer, he/she cannot go back and give a different
answer nor can suggest an answer to his/her team mate.
● The above rule applies for Round 1 & Round 2
●
•
வால் சுற்று (Tie-Breaker Round)

(மைர்ேள் நிகை)

Time - 40 secs/slide
Format –
● Find as many meaningful Thamizh words and state their corresponding
English meanings from the given jumbled letter matrix (3x3/4x4 ) within
the given time.
● Points will be awarded ONLY for finding both the Thamizh word and
giving the correct English meaning for that word.
Example : ேடிதம் (letter), ஓய்வு (rest), ேடல் (sea), ேடி(bite), ேல்
(stone)
•
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Example
தமிழ் நாட்டின் மாநிை விகளோட்டு எது?
ேபடி
For each correct answer 1 point will be awarded.

1 point will be awarded for both, finding & giving English meaning for
the found Tamil word.
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பாடத்திட்டம் [Syllabus] - மைர்ேள் நிகை
வாசித்தல் & பமாழி பபேர்த்தல் சுற்று
Translation vocabulary words will be will be based on daily common usage of the Tamil language and words that the kids are
already learning in their school and at home. No predefined syllabus will be sent to the participants.
வினாடி-வினா சுற்று
•
•
•
•

Questions from a predefined syllabus will be given to the participants.
150 questions and answers will be provided for Regional/Zonal competition
Additional 150 questions and answers will be provided for Semi Final and Final rounds for the winners of the Zonal
round.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 300 questions assigned as syllabus.
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ேனிேள் நிகை
சுற்று (Round)
வினாடி-வினா

விளக்ேம் மற்றும் உதாரணம் (Description and Example)
Time Limit – 12 secs/question (5+5)
Format
● General knowledge questions and answers in standard format.
● From the given set of பழபமாழிேள், questions will be asked based either
with beginning or ending words.
● Participants are expected to be fluent with both questions and answers.
(Quiz will either be in a question & answer format (standard) OR answer&
question format (Jeopardy)
● Answer 10 questions within the given time.
● The answers should be given only after the question is completely
communicated. Either student in the team can answer the question. The
correct answer will be awarded points.

● Only ONE ANSWER will be accepted from EACH
PARTICIPANT (i.e) if participant A has given an answer,
he/she cannot go back and give a different answer nor can
suggest an answer to his/her team mate.
●

For every correct answer 1 point will be awarded.

Example:

❖

தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிே ர்தவதத விமான நிகைேங்ேள்
எங்குள்ளன?
ப ன்கன , தோகவ , திருச்சி , மதுகர

❖

“ஒரு” எனத் பதாடங்கும் பழபமாழி ஒன்கைக் கூறு?
ஒரு பாகனச் த ாற்றுக்கு ஒரு த ாறு பதம்.
Alexander Graham Bell.
பதாகைதபசிகேக் ேண்டு பிடித்தவர் ோர்?

❖

ப ால் விகளோட்டு

Time Limit – 60 seconds for 5 words (5+5)
Format
❖ Participant in a team will try to find the “Tamil” word based on the clues
given by their teammate. (Similar to “ஒரு வார்த்கத ஒரு ைட் ம்” format)

❖ Total of 10 words will be given. (6 words will be directly
from syllabus, 2 words will be related to the words given in
syllabus, 2 words will be totally out of syllabus.
(Challenging, yet nothing too difficult)

Version: 5.4
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❖ VERY IMPORTANT: When giving the clue for each word,
the clue giver MUST say the number before each word and
if he/she gives the “right answer” MUST acknowledge it
with “OK” or “சரி”
❖ For each clue only ONE word must be given as the answer
(i.e the person who is finding the correct word should not
reply with more than one word or answers)
❖ Find as many words within the given time. Each clue and response can only be
in single word
❖ Only relevant clues relating to the word can be provided.
❖ Only 3 relevant clues can be provided to find a word.
❖ The clues should be given only in Tamil (Clues may be synonyms, antonyms,
nouns, verbs, adjectives, rhyming words etc…)
❖ No action or hand gesturing allowed.
❖ For every correct answer 1 point will be awarded.
Example
•

•

போடுக்ேப்பட்ட வார்த்கத - அரண்மலை
குறிப்பு போடுப்பவர் ----- ேண்டு பிடிப்பவர்
அர ர்

----

மன்னர்

வசிப்பது

----

அரண்மகன

போடுக்ேப்பட்ட வார்த்கத - காகம்
குறிப்பு போடுப்பவர் ----- ேண்டு பிடிப்பவர்
பைகவ

----

கிளி

ேருப்பு

----

குயில்

ேகரயும்

வால் சுற்று (Tie-Breaker Round)

(ேனிேள் நிகை)
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----

ோேம்

Time - 40 seconds/slide
Format • Find as many meaningful Thamizh words and state their corresponding
English meanings from the given jumbled letter matrix (3x3/4x4 ) within the
given time.
• Points will be awarded ONLY for finding both the Thamizh word and giving
the correct English meaning for that word.
Example : ேடிதம் (letter), ஓய்வு (rest), ேடல் (sea), ேடி(bite), ேல் (stone)
• 1 point will be awarded for both finding & giving English meaning for the
found Tamil word.
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பாடத்திட்டம் [Syllabus]
வினாடி-வினா
•
•
•

150 questions & answers and 50 Pazhamozhikal will be provided as syllabus for the Regional/Zonal competition.
Additional 150 questions & answers and 50 Pazhamozhikal will be provided for Semifinal and Final rounds.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 300 questions & answers and 100 Pazhamozhikal assigned
as syllabus.

ப ால் விகளோட்டு:
•
•
•

200 words will be provided as syllabus for the Zonal competition.
Additional 200 words will be provided for Semifinal and Final rounds.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 400 words assigned as syllabus.

பாடத்திட்டம் [Syllabus]
அரும்புகள் நிலை:
சுற்று (Round) :
படம் பார்த்து பபேர் ப ால் NO PREDEFINED SYLLABUS WILL BE GIVEN TO THE PARTICIPANTS.
பமாழி பபேர்த்தல் NO PREDEFINED SYLLABUS WILL BE GIVEN TO THE PARTICIPANTS.
➢ RECOMMENDED : For the படம் பார்த்து பபேர் ப ால் and பமாழி பபேர்த்தல் rounds, the pictures/words
➢
➢

will be based on daily common usage of the Tamil language and words that the kids are already learning
in their school and at home.

மைர்கள் நிலை:
சுற்று (Round) :
➢

வாசித்தல் & பமாழி பபேர்த்தல் : NO PREDEFINED SYLLABUS WILL BE GIVEN TO THE PARTICIPANTS.
Translation vocabulary words will be will be based on daily common usage of the Tamil language and
words that the kids are already learning in their school and at home.

➢ வினாடி-வினா :
Version: 5.4
Date: 17. June.2019
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•
•
•

150 questions & answers will be provided as syllabus for the Regional/Zonal competition.
Additional 150 questions & answers will be provided for Semifinal and Final rounds.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 300 questions & answers assigned as syllabus.

PLEASE SEE BELOW THE 150 QUESTIONS AND ANSWERS FOR மலர்கள் - வினாடி
வினா ROUND:
Note: Changes in Question# 13, 79,103,104,105,107,108,111&115 (as of May 13, 2019)
1.

அபமரிக்ோவின் ததசிே பைகவ எது?

பவண்தகைக் ேழுகு (Bald Eagle)

2.

அபமரிக்ோவின் ததசிே விைங்கு எது?

அபமரிக்ே ோட்டு எருகம (American Bison)

3.

அபமரிக்ோவில் ஓடும் மிே நீளமான ஆறு எது?

மிசிசிப்பி ஆறு

4.

அபமரிக்ோ சுதந்திர தினம் எப்பபாழுது
போண்டாடப்படுகிைது ?
அபமரிக்ோவின் ோந்தி என்று அகழக்ேப்படுபவர் ோர்?

சூகை 4

அபமரிக்ோவில் குடிேரசுத்தகைவர் ஆவதற்ோன
குகைந்தபட் வேது என்ன?
இைங்கேக்கு எந்த ஆண்டு சுதந்திரம் கிகடத்தது?
எகிப்து நாட்டின் நாணேத்தின் பபேர் என்ன?

முப்பத்து ஐந்து (35)

5.
6.
7.
8.
9.

மார்ட்டின் லூதர் கிங் (Martin Luther King Jr.)

பிப்ரவரி 4, 1948
பவுண்ட்

ஐதராப்பிே நாடுேளில் பபாதுவாே பேன்படுத்தப்படும்
நாணேத்தின் பபேர் என்ன?
10. தநாபல் பரிக அதிேம் பபற்ை நாடு எது?

யூதரா

11. அதம ான் ோடுேள் எந்த ேண்டத்தில் உள்ளது?

பதன் அபமரிக்ோ

12. தபசும் படத்கத ேண்டுபிடித்த திகரப்பட நிறுவனம்
எது?
13. உைகிதைதே அதிேமாே ததன் உற்பத்தி ப ய்யும் நாடு
எது?
14. உைேத்திதைதே மிே உேரமான ஏரி எது?

வார்னர் பிரதர்ஸ் (Warner Brothers)

15. உைகின் மிேப்பபரிே தீபேற்பம் எது?
16. உைேத்திதைதே மிே உேரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?

அபமரிக்ோ

சீனா
பதன் அபமரிக்ோவில் உள்ள டிட்டிக்ோக்ோ
ஏரி (Lake Titicaca in South America)
அதரபிோ

17. உைகின் மிேப் பபரிே பாகைவனம் எது?

ததவகத நீர்வீழ்ச்சி - பவனிசுைா (Angel Falls
- Venezuela)
ஹாரா பாகைவனம்

18. உைகில் ஓடும் மிே நீளமான ஆறு எது?எவ்வளவு நீளம் ?

கநல் நதி - 6,650 கிதைாமீட்டர்ேள்

19. உைேம் \ பூமி எத்தகன ேண்டங்ேளாே
பிரிக்ேப்பட்டுள்ளது?
20. எந்த நாடு பபண்ேளுக்கு முதன்முதலில் ஓட்டு உரிகம
அளித்தது?
21. இந்திோவின் தோதுகம ேளஞ்சிேமாே திேழும்
மாநிைம் எது?
22. வட இந்திோகவ பதன் இந்திோவிலிருந்து பிரிக்கும்
மகைத்பதாடர் எது?
23. ோடுேள் அதிேம் உள்ள இந்திே மாநிைம் எது?

ஏழு (7) ேண்டங்ேளாே

24. இந்திோவின் பவனீஸ் என்ைகழக்ேப்படும் நேரம் எது?

ஆைப்புழா

25. இந்திோவில் மக்ேள்பதாகே அதிேமுள்ள மாநிைம் எது?

உத்தரப் பிரதத ம்
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நியூசிைாந்து(Newzeland)
பஞ் ாப்
விந்திே மகைத்பதாடர்
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26. இந்திோவின் மிே உேர்ந்த இைக்கிே விருது எது?

ஞான பீட விருது

27. இந்திோவில் உள்ள பாகைவனம் பபேர் என்ன?

தார் பாகைவனம்

28. பூப்பந்தாட்டம் எந்த நாட்டில் துவங்ேப்பட்டது?

இந்திோ

29. இந்திேபபருங்ேடலில் பரவிக் கிகடக்கும் சுமார் 1200
பவளத்தீவுேளின் கூட்டம் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
30. குருததவ் என்று அகழக்ேப்பட்ட ேவிஞர் ோர்?

மாைத்தீவு

31. இந்திோவில் எந்த மாநிைத்தில் நிைக்ேடகை அதிேம்
உற்பத்திோகிைது?
32. ஒலிம்பிக் பந்தேங்ேளில் இந்திே எந்த ஆண்டு முதன்
முதைாே பங்தேற்ைது?
33. இந்திோவில் அதிே அளவில் கிகடக்கும் ேனிமம் எது?

குஜராத்

34. மோத்மா ோந்தியின் சுே ரிகதயின் பபேர் என்ன?

ரவீந்திரநாத் தாகூர்

1900 ஆண்டு
நிைக்ேரி
த்திே த ாதகன

35. அப்துல்ேைாமின் சுே ரிகதயின் பபேர் என்ன?

அக்னிச்சிைகுேள்

36. விண்பவளிக்கு ப ன்று வந்த முதல் இந்திேப்
பபண்மணி ோர்?
37. தோைார் தங்ேச் சுரங்ேம் எங்குள்ளது?

ேல்பனா ாவ்ைா (Kalpana Chawla)

38. இந்திோவில் ோண்டாமிருேம் எந்த மாநிைத்தில் அதிேம்
ோணப்படுகிைது?
39. இந்திோவின் மிே உேரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?

அஸ்ஸாம்

ேர்நாடேம்

40. இந்திே ததசிே போடியில் உள்ள நிைங்ேள் என்ன?

குன்சிக்ேல் நீர்வீழ்ச்சி (ேர்நாடோ) (Kunchikal
Falls)
ப ம்மஞ் ள்,பவள்கள,பச்க

41. தமிழ் நாட்டின் மாநிை விகளோட்டு எது?

ேபடி

42. தமிழ்நாட்டின் மாநிை பைகவ எது?

மரேதப் புைா

43. தமிழ்நாட்டின் மாநிை மரம் எது?

பகன மரம்

44. தமிழ்நாட்டின் மாநிை விைங்கு எது?

வகரோடு

45. தமிழ்நாட்டின் மாநிை மைர் எது?

ப ங்ோந்தள் மைர்

46. தமிழ் நாட்டின் மாநிை பழம் எது?

பைாப்பழம்

47. தமிழ்நாட்டின் மாநிை நடனம் எது?

பரதநாட்டிேம்

48. தமிழ்நாட்டின் தகை நேரம் எது?

ப ன்கன

49. தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்ேளின் எண்ணிக்கே
என்ன?
50. தமிழேத்தின் உேரமான மகை உச்சி எது?

முப்பத்தி இரண்டு (32)

51. தமிழேத்தின் பதற்கு முகன எது?

ேன்னிோகுமரி

52. தமிழேத்தின் நீளமான நதி எது?

ோதவரி

53. தமிழேத்தின் உேரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?

தகைோறு நீர்வீழ்ச்சி

54. தமிழ்நாட்டில் மகைேளின் ராணி என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
55. தமிழ்நாட்டில் மகைேளின் இளவரசி என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
56. ேன்னிோகுமரியில் கூடும் மூன்று ேடல்ேள் என்ன?

ஊட்டி

57. ஏகழேளின் ஊட்டி என்று அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
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58. தமிழேத்தின் பநற்ேளஞ்சிேம் என்று அகழக்ேப்படுவது
எந்த ஊர்?
59. பதன்இந்திோவின் மான்ப ஸ்டர் என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
60. பதன்இந்திோவின் ஆக்ஸ்தபார்ட் என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
61. தனித்தமிழ் இேக்ேத்தின் தந்கத என்று
அகழக்ேப்படுபவர் ோர்?
62. ேனே கப சுப்புரத்தினம் என்பது ோருகடே
இேற்பபேர் ?
63. தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு இக அகமத்தவர் ோர்?
64. தமிழ்நாட்டு அரசு ேகை இைக்கிேம் நாடேம் ஆகிே
துகைக்கு வழங்கும் விருதின் பபேர் என்ன?
65. எந்த இைக்கிேம் மிேவும் பழகம வாய்ந்த
இைக்கிேமாே ேருதப்படுகிைது?
66. திருவருட்பாகவ எழுதிேவர் ோர்?

தஞ்க அல்ைது தஞ் ாவூர்
தோகவ அல்ைது தோேம்புத்தூர்
பாகளேங்தோட்கட
மகைமகை அடிேள்

புரட்சிக்ேவிஞர் பாரதிதா ன்
பமல்லிக மன்னர் எம்.எஸ்.வி
(எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்)
ேகைமாமணி
ங்ே இைக்கிேம்
இராமலிங்ே அடிேள்

67. திரு.வி.ே. வின் சிைப்புப் பபேர் என்ன?

தமிழ்த் பதன்ைல்

68. பவளிநாட்டில் இருந்து வந்து தமிழில் ோப்பிேம்
இேற்றிேவர் ோர்?
69. திராவிட பமாழியிேல் ஆய்வின் தந்கத ோர்?

வீரமாமுனிவர்

70. புராணங்ேள் பமாத்தம் எத்தகன?

பதிபனட்டு (18)

71. ஒதர ேல்லில் உருவங்ேள் எந்த மன்னர் ோைத்தில்
உருவாக்ேப்பட்டது?
72. சுதந்திர தபாராட்டம் பதாடர்பாே அமரர் ேல்கி எழுதிே
நாவல் எது?
73. த ர மன்னர்ேகளப் தபாற்றிப் பாடப்பபற்ை நூல் எது?

முதைாம் நரசிம்ம பல்ைவ மன்னன்

74. தமிழ் இைக்கிேத்தில் 98 பூக்ேகள வரிக ப்படுத்தும்
இைக்கிேம் எது?
75. பல்ைவர்ேளின் தகைநேரம் எது?

குறிஞ்சிப்பாட்டு

76. பண்கடே ோைத்தில் த ர நாடாே இருந்தது எது?

தேரளா

77. மயிலுக்கு தபார்கவ அளித்த மன்னர் ோர்?

தபேன்

78. ேண்ணகியின் ோல் சிைம்பு எந்த ேற்ேகளக் போண்டது?

மாணிக்ேம்

79. பதன்னிந்திோவில் சுேமரிோகத இேக்ேம் ோரால்
துவங்ேப்பட்டது?
80. பாஞ் ாலி பதம் நூகை எழுதிேவர் ோர்?

தந்கத பபரிோர் ஈ.தவ.இரா
(ஈ.தவ.இராம ாமி)

81. மனித உடலில் எத்தகன லிட்டர் ரத்தம் இருக்கும்?

5 முதல் 6 லிட்டர் வகர

82. மனித உடலில் உள்ள எலும்புேள் எத்தகன ?

இருநூற்றி ஆறு (206)

83. போழுப்பில் ேகரயும் உயிர்ச் த்து எது?

கவட்டமின் எ (A )

84. நீரில் ேகரயும் உயிர்ச் த்து எது?

கவட்டமின் சி (C )

85. மனித உடலின் நீளமான எலும்பு எது ?

பதாகட எலும்பு

ோல்டுபவல்

அகைஓக
பதிற்றுப்பத்து

ோஞ்சிபுரம்

பாரதிோர்

86. மனிதனின் உடலில் உள்ள தண்ணீரின் அளவு எத்தகன
தவீதம்?
87. நம் உடலின் ரா ரி பவப்பநிகை எவ்வளவு டிகிரி?

60 தவீதம் (60%)

88. உடல் எகடயில் மூகளயின் பங்கு எத்தகன தவீதம் ?

நூற்றுக்கு மூன்று தவீதம்
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89. மனிதத் தகை எத்தகன எலும்புேளால் ஆனது?

இருபத்தி இரண்டு (22) எலும்பு

90. மனித உடலில் நரம்புேள் இல்ைாத இரத்தம் பாோத
பகுதிேள் எது?
91. அதிே ஆண்டுேள் வாழும் உயிரினம் எது?

நேம், முடி

92. பாகை தயிராக்குவது எது?

ஈஸ்ட்

93. முதகை எத்தகன ஆண்டுேள் உயிர் வாழும் ?

எழுபது (70) முதல் நூறு (100) ஆண்டுேள்

94. ேடல்வாழ் இனங்ேளில் முட்கடயிட்டு
குஞ்சுபபாரிக்ோத இனம் எது?
95. நின்று போண்தட உைங்கும் விைங்கு எது?

திமிங்ேைம்

96. பின்தனாக்கி பைக்ேக்கூடிே பைகவ எது?

ஹம்மிங் தபர்ட் (Humming Bird)

97. ஆஸ்ட்ரிச் பைகவ மணிக்கு எதகன கிதைாமீட்டர்
தவேத்தில் பைக்கும்?
98. மிேப்பழகமோன பல்லியின விைங்கு எது?

பைக்ே முடிோத பைகவ இது.

99. பாம்புேள் எந்த இனத்கத த ர்ந்தகவ?

பல்லி

100. வரிக்குதிகரயின் தவேம் என்ன?

மணிக்கு 65 கிதைா மீட்டர்

101. முதன் முதைாே விண்பவளிக்கு மனிதர்ேகள ஏற்றிச்
ப ன்ை விண்ேைம் எது?
102. நிைாவின் விட்டம் எவ்வளவு?

போைம்பிோ

103. னிக்கிரேம் எத்தகன பூமிேகள உள்ளடக்ே முடியும்?

760

104. ப வ்வாய்க் கிரேம் சூரிேகன சுற்ை எத்தகன நாட்ேள்
ஆகிைது?
105. சூரிே மண்டைத்தில் உள்ள மிேச் சிறிே கிரேம் எது?

687 நாட்ேள்

106. சூரிே மண்டைத்தில் உள்ள மிேப் பபரிே கிரேம் எது?

ஜுபிடர் கிரேம்

107. சூரிே மண்டைத்தில் உள்ள மிேக் குளிர்ச்சிோன கிரேம்
எது?
108. னிக்கிரேம் சூரிேகன சுற்ை எத்தகன ஆண்டுேள்
ஆகிைது?
109. சூரிே மண்டைத்தில் எந்த கிரேம் அதிேம் நிைாக்ேகள
போண்டது?
110. ந்திரன் பூமியிலிருந்து எவ்வளவு பதாகைவில்
இருக்கிைது?
111. பூமிக்கு அருகில் உள்ள தோள் எது?

பநப்டியூன் (Neptune)

112. ஓத ான் வாயு மண்டைம் எதனால் உருவானது?

ஆக்ஸிஜன்

113. பூமியிலிருந்து ந்திரனுக்கு ப ல்ை எவ்வளவு நாட்ேள்
ஆகும்?
114. சூரிேன் பூமியிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது?

3 நாட்ேள்

115. ஜூபிடர் கிரேத்திற்கு பமாத்தம் எத்தகன நிைாக்ேள்
உள்ளது?
116. இந்திோவில் தோரிக்ேப்பட்ட முதல் ஏவுேகணயின்
பபேர் என்ன?
117. இந்திோவில் ப ய்ேப்பட்ட முதல் ப ேற்கேக்தோள்
எது?
118. ந்திரனில் பபாருட்ேள் மிதப்பதற்க்குக் ோரணம் என்ன?
119. வானவில்லில் இல்ைாத நிைம் என்ன?
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திமிங்ேைம்

குதிகர

உடும்பு

2160 கமல்ேள்

பமர்குரி (புதன் கிரேம்)

29.4 ஆண்டுேள்
ஜுபிடர் கிரேம்
3.8 ைட் ம் கிதைா மீட்டர்ேள்
பமர்குரி (புதன் கிரேம்)

150 மில்லிேன் கிதைா மீட்டர்ேள்
79 நிைாக்ேள்
பிரித்வி
ஆர்ேபட்டா

ந்திரனில் ஈர்ப்பு விக பூமியில்
உள்ளகத விட 1\6 பங்கு மட்டுதம
உள்ளது
ேருப்பு
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120. வண்ண பதாகைக்ோட்சியில் பேன்படும் அடிப்பகட
வண்ணங்ேள் ோகவ?
121. உைகிதைதே மிே பமதுவாே வளரும் மரம் எது?

பச்க ,நீைம்,சிவப்பு

122. மிே விகரவில் ஆவிோேக் கூடிே திரவம் எது?

பபட்தரால்

123. மிே ேடினமான தனிமம் எது?

கவரம்

124. பழங்ேளின் அர ன் என்ைகழக்ேப்படும் பழம் எது?

மாம்பழம்

125. ேடல் நீரில் எத்தகன தவீதம் உப்பு உள்ளது?

3.5 தவீதம் (3.5%)

126. உயிரிேல் தோட்பாட்டின் தந்கத ோர்?
127. பதாகைோட்சிகே ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
128. மின் ார விளக்கே ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
129. ஆோே விமானத்கத ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
130. விமானம் தோரிக்ே அதிேம் ததகவப்படும் உதைாேம்
எது?
131. ஏவுேகண எந்திரத்கத ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
132. முதன்முதலில் விண்பவளிப் பேணம் ப ய்த
வீராங்ேகன ோர்?
133. தரடிேத்கத ேண்டுபிடித்தவர்ேள் ோர்?

தபான் ாய்

ார்ைஸ் டார்வின் (Charles Darwin)
பிதைா படய்ைர் பார்ன்ஸ்ஒர்த்(Philo
Taylor Farnsworth)
தாமஸ் ஆல்வா எடி ன்(Thomas Alwa
Edison)
ஆர்வில் கரட்(Orville Wright) & வில்பர்
கரட்(Wilbur Wright)
அலுமினிேம் (Aluminium)
ராபர்ட் எச் ோடர்ட் (Robert H Goddard)

134. கேவிளக்கு ஏந்திே ோரிகே என்று அகழக்ேப்பட்டவர்
ோர்?
135. தபாலிதோ தடுப்பு மருந்கத ேண்டறிந்தவர் ோர்?

வாைன்டினா படதரஷ்தோவா(Valentina
Tereshkova)
தமரி கியூரி (Marie Curie) & பிேரி
கியூரி(Pierre Curie)
பிளாரன்ஸ் கநட்டிங்தேல் (Florence
Nightingale)
தஜானஸ் இ. ால்க் (Jonas E Salk)

136. இந்திோவிற்கு வந்த முதல் அபமரிக்ே
குடிேரசுத்தகைவர் ோர்?
137. புவி ஈர்ப்பு விக கே ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?

டிகவட் டி ஐ ன்ஹவர் (Dwight D.
Eisenhower)
ர் ஐ க் நியூட்டன் (Sir Isaac Newton)

138. சீவே சிந்தாமணி நூகை இேற்றிேவர் ோர்?

திருத்தக்ேத்ததவர்

139. சிைப்பதிோரத்கத இேற்றிேவர் ோர்?

இளங்தோ அடிேள்

140. பாரதிோரின் இேற்பபேர் என்ன?

சுப்பிரமணிேம் சின்னசுவாமி

141. ேணித தமகத என்று அகழக்ேப்படுபவர் ோர்?

சீனிவா இராமானுஜன்

142. ேப்பதைாட்டிே தமிழன் என்று அகழக்ேப்படுபவர்
ோர்?

வ.உ.சி. (வ.உ.சிதம்பரனார்)

143. இந்திோவின் முதல் பபண் ட்டமன்ை உறுப்பினர் ோர்?

மருத்துவர் முத்துைட்சுமி (பரட்டி)

144. ஆங்கிதைேகர எதிர்த்து ண்கடயிட்ட முதல் இந்திே
அரசி ோர்?
145. தமிழ்தாய் வாழ்த்து ோரால் எழுதப்பட்டது?

இராணி தவலு நாச்சிோர்

146. மகையும் மகை ார்ந்த இடமும் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
147. ோடும், ோடு ார்ந்த நிைமும் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
148. வேலும் வேல் ார்ந்த நிைமும் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
149. ேடலும் ேடல் ார்ந்த இடமும் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?

குறிஞ்சி
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மதனான்மணிேம் சுந்தரனார்

முல்கை
மருதம்
பநய்தல்
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150. குறிஞ்சிக்கும் முல்கைக்கும் இகடயில் அகமந்த பாழ்
பாகை
நிைம் எவ்வாறு அகழக்ேப்படுகிைது?
NOTE: The questions BELOW are the NEW SYLLABUS for Malargal added to the previous
150 questions as of June 17, 2019

1. தமிழ்நாட்டிற்கு கமற்கில் உள்ள மாநிைம்
எது?
2. தமிழ்நாட்டிற்கு வடக்கில் உள்ள மாநிைம்
எது?
3. தமிழ்நாட்டுடன் எல்லைகலள
பகிர்ந்துககாள்ளும் மாநிைங்கள் எலவ?
4. தமிழ்நாட்டிற்கு கதற்கில் உள்ள கடல் எது?
5. ஏற்காடு எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது?
6. எந்த மாவட்டத்லத பிரித்து 1997 ல் கதனீ
மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ?
7. 1956 ல் தமிழ்நாட்டில் கமாத்தம் எத்தலை
மாவட்டங்கள் இருந்தை ?
8. இந்திய மாநிைங்களில் பரப்பளவின்படி
தமிழ்நாடு எத்தலையாவது இடத்தில்
உள்ளது?
9. மக்கள்கதாலக கணக்குப்படி தமிழ்நாடு
இந்தியாவில் எத்தலையாவது இடத்தில்
உள்ளது?
10. இந்தியாவில் எந்த மாநிைம் அதிக அளவில்
மஞ்சள் உற்பத்தி கசய்கிறது?
11. திருச்சியில் உள்ள காவிரியும் ககாள்ளிடமும்
பிரியுமிடத்தின் கபயர் என்ை?
12. இந்திராகாந்தி விைங்குகள் சரணாையம்
மற்றும் கதசிய பூங்கா தமிழ்நாட்டில் எந்த
மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது?
13. கூடல் நகர் அல்ைது தூங்கா நகரம் என்று
அலைக்கப்படுவது தமிைகத்தின் எந்த ஊர்?
14. கர்மவீரர் என்று அலைக்கப்பட்டவர் யார் ?
15. தமிழ்நாட்டில் காவிரியின் குறுக்கக
கட்டப்பட்ட அலண எது?
16. விகவகாைந்தர் பாலற தமிழ்நாட்டில் எங்கு
உள்ளது?
17. காவிரி ஆற்றின் துலண ஆறுகள் கபயர்கள்
என்ை?
18. பார்முைா 1 கார் பந்தயத்தில் கைந்து
ககாண்ட முதல் இந்திய வீரர் யார் ?
19. தமிழ் கமாழி எந்த ஆண்டு கசம்கமாழியாக
அறிவிக்கப்பட்டது ?
20. எந்த நாடுகளில் தமிழ் அதிகாரபூர்வ அரசு
கமாழியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ?
21. ஐம்கபரும் காப்பியங்கள் என்ை?
22. ஐம்கபரும் நிைங்கள் யாலவ?
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ககரளா
ஆந்திர பிரகதசம்
ககரளா, ஆந்திர பிரகதசம், கர்நாடகா
இந்தியப் கபருங்கடல்
கசைம் மாவட்டம்
மதுலர மாவட்டம்
பதிமூன்று (13)
பதிகைான்று (11)
ஆறு (6)
தமிழ்நாடு
முக்ககாம்பு
ககாலவ மாவட்டம்/ககாயம்புத்தூர்
மதுலர
கல்வி வள்ளல் காமராசர்
கமட்டூர் அலண
கன்னியாகுமரி
பவானி, கநாய்யல் மற்றும் அமராவதி
தமிழ்நாட்லடச் கசர்ந்த நகரன்
கார்த்திககயன்.
6 சூன் 2004
சிங்கப்பூர் , இைங்லக , இந்தியாவில்
தமிழ்நாடு
சிைப்பதிகாரம் , மணிகமகலை , சீவக
சிந்தாமணி , வலளயாபதி , குண்டைககசி
குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், கநய்தல், பாலை
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23.
24.
25.
26.

முத்தமிழ் என்று எலத குறிப்பிடுகிகறாம்?
மூகவந்தர்கள் யார்?
முக்கனிகள் எலவ?
கலடகயழு வள்ளல்கள் யார் யார்?

27. மனித மை உணர்வுகள் பற்றி பாடப்பட்ட
நானூறு பாடல்கள் ககாண்ட கதாகுப்பின்
கபயர் என்ை?
28. கபார் , அரசியல், கசல்வம் மற்றும்
வாழ்வியல் முலற கபான்ற புற காரணிகலள
பற்றி பல்கவறு
மனிதர்களால் பாடப்பட்ட நானூறு
பாடல்கள் ககாண்ட கதாகுப்பின் கபயர்
என்ை?
29. கசன்லையில் உள்ள கமரிைா கடற்கலரயின்
சிறப்பு என்ை?
30. லவக்கம் வீரர் மற்றும் ஈகராட்டுச் சிங்கம்
என்ற கபயர்களால் அலைக்கப்பட்ட
திராவிட இயக்கத்தின் தலைவர் யார்?
31. யாரால் எந்த வருடம் "கமட்ராஸ் ஸ்கடட்"
(கமட்ராஸ் மாகாணம்) "தமிழ்நாடு" என்று
கபயர் மாற்றப்பட்டது ?
32. கதாடர்ச்சியாக நீண்ட நாட்கள் தமிைக
முதல்வராக பதவி வகித்தவர் யார்?
எப்கபாழுது?
33. சாதி, தீண்டாலம, கபண் அடிலம ஒழிப்பு
எை கபண்ணுரிலமக்காக கபாராடியதற்காக
"கபரியார்" என்ற சிறப்புப் பட்டம்
எப்கபாது, எங்கு யாரால் அளிக்கப்பட்டது?
34. வள்ளுவர் ககாட்டம், திருவள்ளுவர் சிலை
இவற்லற அலமத்து வள்ளுவலர
கபருலமப்படுத்தியவர் யார் ? எப்கபாழுது?
35. தமிழ்நாட்டிலிருந்து கசன்று இந்திய
குடியரசு தலைவராக 2002 முதல் 2007 வலர
இருந்தவர் யார்?
36. தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய சர்கவகதச
விமாை நிலையங்கள் எங்குள்ளை?
37. வந்தியத்கதவன் எந்த தமிழ் வரைாற்று
நாவலின் கதாநாயகன்?
38. நரசிம்மவர்ம பல்ைவன் 1 எவ்வாறு
அலைக்கப்பட்டார் ?
39. பல்ைவ மன்ைர்களால் கட்டப்பட்ட
வரைாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள்
தமிழ்நாட்டில் எலவ ?
40. கல்ைலண அலண எந்த கசாை மன்ைைால்
எந்த ஆண்டு கட்டப்பட்டது?
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இயல், இலச, நாடகம்
கசரர், கசாைர், பாண்டியர்
மா, பைா, வாலை
கபகன், பாரி, மலையமான் திருமுடிக் காரி,
ஆய், அதியமான், நள்ளி, ஓரி
அகநானூறு
புறநானூறு

உைகின் இரண்டாவது நீளமாை கடற்கலர
பகுத்தறிவு பகைவன் தந்லத கபரியார்
1969 ஆம் வருடம் முதைலமச்சராக இருந்த
கபரறிஞர் அண்ணா
கர்ம வீரர் திரு.காமராசர் - 1954 முதல் 1963
வலர
நவம்பர் 13, 1938 இல், கசன்லையில் கூடிய
தமிழ் நாட்டுப் கபண்கள் மாநாட்டில்
(அளிக்கப்பட்டது)
1970 மற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டு , அப்கபாது
முதைலமச்சராக இருந்த கலைஞர்
மு.கருணாநிதியால் அலமக்கப்பட்டது
திரு . ஆ.ப.கெ. அப்துல் கைாம்
கசன்லை, ககாலவ, திருச்சி, மதுலர
அமரர் கல்கி எழுதிய "கபான்னியின்
கசல்வன்"
மாமல்ைன்
மகாபலிபுரம் , சித்தன்ைவாசல் குலக
2 ஆம் நூற்றாண்டில் கரிகாை த ாழனால்
கட்டப்பட்டது
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41. தமிைகத்தில் உள்ள வரைாற்று சிறப்புமிக்க
இடங்கள் மூன்லறக் (3) கூறவும்.

மீைாட்சி அம்மன் ககாவில் – மதுலர,
திருமலை நாயக்கர் அரண்மலை - மதுலர,
வள்ளுவர் ககாட்டம் – கசன்லை ,
மலைக்ககாட்லட - திருச்சி,
விகவகாைந்தர் பாலற\ திருவள்ளுவர் சிலை
- கன்னியாகுமரி

42. உைகத் தமிைாராய்ச்சி மாநாடு கசன்லையில்
முதன்முதலில் எப்கபாழுது யாரால்
நடத்தப்பட்டது?
43. முதைாவது உைகத் தமிைாராய்ச்சி மாநாடு
எப்கபாழுது யாரால் நடத்தப்பட்டது?
44. மன்ைர் இராசராச கசாைனின் இயற்கபயர்
என்ை?
45. குறிஞ்சி மைரின் நிறம் என்ை?
46. தமிைகத்தில் ககாலட வாசஸ்தைமாை
ககாத்தகிரி எந்த மலைத்கதாடரில்
அலமந்துள்ளது?
47. மாதங்கம் அல்ைது களிறு என்பது எந்த
மிருகத்லத குறிக்கும்?
48. முல்லைக்குத் கதர் தந்த மன்ைன் யார்?
49. ஆயிரங்கால் மண்டபம் தமிழ்நாட்டில் எங்கு
உள்ளது?
50. தமிழ்நாட்டில் எங்கு ஒகர கல்லில்
கசய்யப்பட்ட இரதம் அலமந்துள்ளது?
51. தமிழ்நாட்டின் மிகப்கபரிய பாைம் எது?
52. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பாம்பன் இரயில் பாைம்
எந்த ஆண்டு கட்டப்பட்டது?
53. தமிைகத்தின் நுலைவாயில் என்று எந்த
துலறமுகம் அலைக்கப்படுகிறது?
54. ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும்
பண்பாட்டு அலமப்பால் (UNESCO )
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தமிழ்நாட்டில் உள்ள உைகப் பாரம்பரியச்
சின்ைங்கள் இரண்லடக் கூறுக ?

3 சைவரி 1968 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது
மாநாடு அறிஞர் அண்ணா அவர்களால்

55. தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளுவர் திைம் என்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது?
56. திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சிடப்கபற்ற
ஆண்டு எது?
57. திருக்குறள் எத்தலை கமாழிகளில்
கமாழிகபயர்க்க பட்டுள்ளது?
58. திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத உயிர்
எழுத்து எது? எண் எது ?
59. திருக்குறளில் இருமுலற வரும் ஒகர
அதிகாரம் எது?
60. திருக்குறளில் குறிப்பிடப்படும் இரு
மைர்கள் எலவ ?
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1960 ஆம் ஆண்டு தனி நாயகம் அடிகளால்
நடத்தப்பட்டது.
அருண்கமாழிவர்மன்
நீைம்
நீைகிரி மலைத்கதாடர்
ஆண் யாலை
பாரி
மதுலர
மாமல்ைபுரம் அல்ைது மகாபலிபுரம்
பாம்பன் பாைம், இராகமசுவரம்
1911 ஆம் ஆண்டு கதாடங்கி 1914 ஆம்
ஆண்டு கட்டிமுடிக்கப்பட்டது.
தூத்துக்குடி
கபருவுலடயார் ககாயில் (கபரிய ககாயில்) தஞ்சாவூர் ,
கங்லகககாண்ட கசாழீசுவரர் ககாயில் கங்லக ககாண்ட கசாைபுரம் ,
ஐராவகதசுவரர் ககாயில் - தாராசுரம் ,
பல்ைவர் கற்ககாயில் , மகாபலிபுரம்/
மாமல்ைபுரம்
சைவரி 15
1812
2014 ஆம் ஆண்டு வலர கமாத்தம் 82
கமாழிகளில் கமாழிகபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ஒள மற்றும் 9
குறிப்பறிதல்.
அனிச்சம் , குவலள
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61. திருக்குறளில்அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட
ஒரு எழுத்து ? எத்தலை முலற ?
62. திருக்குறளுக்கு வைங்கப்படும் கவறு
கபயர்கள் நான்லக கூறுக?
63. இந்தியாவின் தலைநகரம் எது?
64. இந்தியாவில் மிக நீண்ட கடகைாரம்
ககாண்ட முதல் மாநிைம் எது? எவ்வளவு
நீளம் ?
65. இந்தியாவில் ஓடும் மிக நீளமாை ஆறு எது?
66. புதுடில்லி எந்த ஆண்டில் இந்தியாவின்
தலைநகரமாைது?
67. இந்திய சுதந்திர திைம் எப்கபாழுது ?
68. இந்தியாவின் கதசிய விைங்கு எது?
69. இந்தியாவின் கதசிய பறலவ எது?
70. இந்தியாவின் கதசிய விலளயாட்டு எது?
71. இந்தியாவின் கதசிய மைர் எது?
72. இந்தியாவின் கதசிய பைம் எது?
73. இந்தியாவின் கதசிய மரம் எது?
74. "தமிழுக்கு அமுகதன்று கபயர்" என்ற
பாடலை எழுதிய தமிழ்ப் கபருங்கவிஞர்
யார்?
75. இந்தியாவின் கதசிய சின்ைம் எது?
76. இந்தியாவின் கதசிய நாணயம் எது?
77. இந்தியாவில் உள்ள மாநிைங்களின்
எண்ணிக்லக எத்தலை ?ஒன்றிய
பிரகதசங்களின் (Union Territories)
எண்ணிக்லக எத்தலை?
78. இந்தியாவில் கமாத்தம் எத்தலை கமாழிகள்
அதிகாரபூர்வ அரசு கமாழியாக
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது?
79. ஆக்ராவில் உள்ள உைக அதிசயங்களில்
ஒன்றாை தாஜ்மஹால் எந்த நதிக்கலரயில்
உள்ளது?
80. இைட்சத்தீவுகள் எந்தக் கடலில்
அலமந்துள்ளது?
81. இந்தியாவின் நுலைவாயில் என்று
அலைக்கப்படுவது எந்த ஊர் ? அது எந்த
மாநிைத்தில் உள்ளது?
82. இந்தியாவில் எங்கு , எப்கபாழுது முதன்
முதலில் புலகவண்டி பயணம்
கதாடங்கியது?
83. இைங்லகயின் தலைநகரம் எது?
84. உைகிகைகய உள்ள மிகச்சிறிய நாடு எது?
85. உைகிகைகய பரப்பளவில் மிகப்கபரிய நாடு
எது?
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இரண்டு சுழி "னி " - 1705
உைகப்கபாதுமலற, கபாய்யாகமாழி,
வாயுலறவாழ்த்து, முப்பால்
புது டில்லி
குெராத் - 1214.7 கிகைாமீட்டர்கள்
கங்லக ஆறு
1911 ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் 15
வங்காளப் புலி
மயில்
ஹாக்கி
தாமலர
மாம்பைம்
ஆைமரம்
புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்
சாரநாத் அகசாக கம்பத்தில் உள்ள சிங்கம்
ரூபாய்
29 மாநிைங்கள் 7 ஒன்றிய பிரகதசங்கள்

22 கமாழிகள்
யமுலை நதி
அரபிக் கடல்
மும்லப - மகாராஷ்டிரா மாநிைம்
1853, ஏப்ரல் 16ந் கததி பம்பாயின்
கபார்பந்தரில் இருந்து தாகை வலர
இந்தியாவின் முதல் ரயில் இயக்கப்பட்டது.
ககாழும்பு
வாட்டிகன் நகரம் (Vatican City )
இரஷ்யா (Russia )
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86. உைகிகைகய மிகப்கபரிய கடல் எது?
87. உைகத்தில் உள்ள கடல்களுள் மிகவும் சிறிய
கடல் எது?
88. கண்டங்களில் மிகப்கபரியது எது?
89. உைகில் உள்ள கண்டங்களில் மிகச்சிறிய
கண்டம் எது?
90. பாலைவைகம இல்ைாத கண்டம் எது?
91. உைகிகைகய அதிக மக்கள்கதாலக
ககாண்ட நாடு எது?
92. உகைாகங்களின் அரசி என்று
அலைக்கப்படுவது எது?
93. உைகிகைகய (தற்கபாழுது) மிக உயரமாை
கட்டிடம் எங்குள்ளது? எவ்வளவு உயரம்?
94. மனிதர்கலள முதன்முதலில் நிைவில்
தலரயிறக்கிய விண்கைத்தின் கபயர் என்ை ?
95. சூரியனின் விட்டம் எவ்வளவு?
96. சதுரங்க ஆட்டத்தில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த
காய் எது?
97. பாலைவைக்கப்பல் என்று அலைக்கப்படும்
விைங்கு எது?
98. இந்திய யாலையின் சராசரி ஆயுள் காைம்
என்ை?
99. இந்தியாவில் ஆங்கிகையரால் நிறுவப்பட்ட
மிகப்பைலமயாை பறலவகள் சரணாையம்
எங்குள்ளது?
100. பல் இல்ைாத பாலூட்டி விைங்கு எது?
101. கதால் உரிக்கும் உயிரிைம் எது?
102. உைகிகைகய நிைத்தில் மிக கவகமாக
ஓடக்கூடிய பூலையிை விைங்கு எது?
103. முயல்களுக்குப் பிறக்கும் கபாது கண்
கதரியாது. சரியா? தவறா?
104. பாண்டா கரடியின் திைசரி உணவு எது?
105. கதனீக்கள் இல்ைாத கண்டம் எது?
106. பூமியில் எங்கு ஒட்டகச்சிவிங்கி காடுகளில்
வாழ்கிறது?
107. அகமரிக்க குடியரசுத்தலைவரின்
அதிகாரபூர்வ வீடு மற்றும் அலுவைகம்
எவ்வாறு அலைக்கப்படுகிறது?
108. நிைாவில் கால் பதித்த முதல் விண்கவளி
வீரர் யார்?
109. மார்ட்டின் லூதர் கிங் இலளயவர்
எதற்க்காக அலமதிக்காை கநாபல் பரிலச
கபற்றார் ?
110. அகமரிக்காவில் உள்ள ஏரிகளில்
பரப்பளவில் மிகப்கபரிய ஏரி எது?
எவ்வளவு பரப்பளவு?
Version: 5.4
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பசிபிக் கபருங்கடல்
ஆர்க்டிக் கபருங்கடல்(Arctic Ocean)
ஆசியா
ஆஸ்திகரலியா
ஐகராப்பா (Europe)
சீைா
கவள்ளி (Silver)
புர்ஜ் கலீபா (Burj Khalifa ) , துபாய் - 2717
அடிகள் (828 மீட்டர்ஸ் )
அப்பல்கைா 11
1.39 மில்லியன் கிகைா மீட்டர்கள்
ராணி
ஒட்டகம்
48 ஆண்டுகள்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள கவடந்தாங்கல்
பறலவகள் சரணாையம்
எறும்புண்ணி (Pangolin) & எறும்புத்தின்னி
(Ant Eater)
பாம்பு
சிறுத்லத
சரி - கண் கதரியாது
மூங்கில் இலைகள் , தண்டுகள்
அண்டார்டிக்கா
ஆப்பிரிக்கா (Africa )
கவள்லள மாளிலக
அகமரிக்காலவ கசர்ந்த நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்
(Neil Alden Armstrong )
வன்முலறயற்ற வலகயில்
நிறகவறிக்ககதிராக பாடுபட்டதற்காக.
சுப்பீரியர் ஏரி - 82103 சதுர கிகைாமீட்டர்கள்
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111. அதிக நாட்கள் அகமரிக்கக் குடியரசு
தலைவராக இருந்தவர் யார்? எவ்வளவு
நாட்கள்?
112. எந்த நாட்டிைர் அகமரிக்காவிற்கு சுதந்திர
கதவி சிலைலய பரிசாக வைங்கிைார்கள்?
113. முதன்முதலில் கபண்களுக்கு ஓட்டுரிலம
அளித்த அகமரிக்க மாநிைம் எது? எந்த
ஆண்டு நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டது?
அரசியைலமப்புத் திருத்த எண்லணக்
கூறுக?
114. அகமரிக்காவின் தலைநகரம்,
நியூயார்க்கிலிருந்து 1790 ஆம் ஆண்டு எங்கு
தற்காலிகமாக மாற்றப்பட்டது?
115. அகமரிக்காவின் தலைநகரமாக வாஷிங்டன்
டி.சி எந்த ஆண்டு முதல்
கசயற்ப்படத்கதாடங்கியது?
116. அகமரிக்காவில் உள்ள மிகவும் கவப்பமாை
இடம் எது ? எவ்வளவு?
117. அகமரிக்காவில் பரப்பளவில் மிகப்கபரிய
மாநிைம் எது?
118. டாக்டர்.அம்கபத்கர் உயர்கல்விலய
அகமரிக்காவில் எந்த பல்கலைக்கைகத்தில்
கற்றார் ?
119. கீைடி அகழ்வாராய்ச்சிலய தலைலம தாங்கி
நடத்திய கதால்கபாருள் ஆராச்சியாளர் யார்
?
120. கீைடியில் கட்டபட்ட வீடுகள் எந்த கல்ைால்
கட்டப்பட்டலவ? எத்தலைகாைம் பைலம
வாய்ந்தது?
121. கீைடி தமிைகத்தில் எங்கு உள்ளது?
122. கீைடியில் எந்த ஆண்டு அகழ்வாராய்ச்சி
கதாடங்கப்பட்டது? இதுவலர எத்தலை
கபாருட்கள் கிலடத்துள்ளது?
123. ஆத்திச்சூடி தவிர ஒளலவயார் எழுதிய இரு
நூல்கள் என்ை?
124. 2010 ஆம் ஆண்டு நலடகபற்ற உைகச்
கசம்கமாழி மாநாட்டிற்காக
"கசம்கமாழியாை தமிழ்கமாழியாம்" என்ற
பாடலை எழுதியவர் யார்?
அதற்கு இலச அலமத்தவர் யார்?
125. பத்தாவது உைகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி
மாநாட்லட சிகாககாவில் யார்
நடத்துகிறார்கள்?
126. கதாலைகபசிலய கண்டுபிடித்தவர் யார்?
127. வாகைாலிலய கண்டுபிடித்தவர் யார்?
128. கதாலைகநாக்கிலய கண்டுபிடித்தவர் யார்?
Version: 5.4
Date: 17. June.2019

பிராங்க்ளின் டிைகைா ரூஸ்கவல்ட் (Franklin
Delano Roosevelt ) - கமாத்தம் 4422 நாட்கள்
(1933 முதல் 1945 வலர)
பிரான்ஸ் (France )
வகயாமிங் (Wyoming), 1920, 19வது
அரசியைலமப்புத் திருத்தம்

பிைகடல்பியா (Philadelphia )
நவம்பர் 17, 1800
மரணப் பள்ளத்தாக்கு (Death Valley ) அதிகபட்சமாக 134 டிகிரி பாரன்ஹீட் (56 .7
டிகிரி கசல்சியஸ்)
அைாஸ்கா
நியூயார்க் ககாைம்பியா பல்கலைக்கைகம்
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன்
சுட்ட கசங்கற்களால் , சுமார் 2160
ஆண்டுகள்
சிவகங்லக மாவட்டம்
2014 ஆம் ஆண்டு , சுமார் 7818 கபாருட்கள்
ககான்லற கவந்தன் , மூதுலர
கலைஞர் மு.கருணாநிதி மற்றும்
இலசப்புயல் எ. ஆர் . ரகுமான்

உைகத் தமிைாராய்ச்சி மன்றம், வட
அகமரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் கபரலவ
(Federation of Tamil Sangams of North America,
FETNA), மற்றும் சிகாககா தமிழ்ச்சங்கம் .
அகைக்சாண்டர் கிரஹாம்கபல் (Alexander
Graham Bell)
கலியாகமா மார்க்ககானி (Guglielmo Marconi)
ஹான்ஸ் லிப்கபர்கே (Hans Lippershey)
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129. மணலின் கவதியியல் கபயர் என்ை?
130. சனிக் ககாளுக்கு வலளயம் உள்ளது
என்பலத கண்டறிந்தவர் யார்?
131. காைால் மிதித்து இயக்கக்கூடிய லதயல்
இயந்திரத்லத கண்டுபிடித்தவர் யார்?
132. விமாைத்தின் மூைம் அட்ைாண்டிக் கடலைக்
கடந்த முதல் கபண் பயணி யார்?
133. அகமரிக்காவிலுள்ள சுதந்திர கதவி
சிலையின் உகைாக கட்டலமப்லப கசய்தவர்
யார்?
134. உைகின் மரகதத்தீவு என்ற சிறப்பு கபயர்
ககாண்ட நாடு எது?
135. உைகில் மிகப்கபரிய உப்பு நீர் ஏரி எது?
136. நள்ளிரவில் சூரியன் உதிக்கும் நாடு எது?
137. இரும்பு மங்லக என்று அலைக்கப்படுபவர்
யார்?
138. அடிலமத்தைத்லத எதிர்த்த முதல்
அகமரிக்க குடியரசு தலைவர் யார்?
139. மிகக் குலறந்த நாட்கள் அகமரிக்கக்
குடியரசு தலைவராக இருந்தவர் யார்?
140. மணிகமகலை யாரால் எழுதப்பட்டது?
141. கபான்னியின் கசல்வன் , பார்த்திபன் கைவு
, சிவகாமியின் சபதம் கபான்ற வரைாற்று
நாவல்கலள எழுதியவர் யார்?
142. தமிழ்த்தாத்தா என்று அலைவராலும்
கசல்ைமாக அலைக்கப்படுபவர் யார்?
143. திருக்குறலள முதன் முதலில் ஆங்கிைத்தில்
கமாழிகபயர்த்தவர் யார்?
144. இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று
அலைக்கப்படுபவர் யார்?
145. "யாதும் ஊகர யாவரும் ககளிர்" மற்றும்
"தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா " இந்த
கசாற்கறாடர்கள் யாரால் கசால்ைப்பட்டது?
146. இந்தியா 2020 என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
147. சமாதாைத்திற்க்காை கநாபல் பரிலச கபற்ற
முதல் இந்தியர் யார் ?
148. மணநூல் என்று அலைக்கப்படும் காப்பியம்
எது?
149. உப்புத் தண்ணீரில் வளரும் மரத்தின் கபயர்
என்ை?
150. வீரமாமுனிவரின் இயற்கபயர் என்ை?
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சிலிக்கா (Silica)
கலிலிகயா கலிலி(Galileo Galilei)
ஐசக் சிங்கர் (Isaac Singer)
அமீலியா ஏர்ஹார்ட் (Amelia Earhart)
கஸ்கடவ் ஈபிள் (Gustave Eiffel)
அயர்ைாந்து (Ireland)
காஸ்பியன் கடல் (Caspian Sea)
நார்கவ (Norway)
மார்ககரட் தாட்சர்(Margaret Thatcher)
ஆபிரகாம் லிங்கன்
வில்லியம் கஹன்றி ஹாரிசன் (William Henry
Harrison )
சீத்தலை சாத்தைார்.
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
உ. கவ. சாமிநாதய்யர்
ஜி.யு.கபாப்
சர்தார் வல்ைபாய் பகடல்
கணியன் பூங்குன்றைார்
அப்துல் கைாம்
அன்லை கதரசா
சீவக சிந்தாமணி
மாங்குகராவ்
கான்ஸ்டாண்லடன் கொசப் கபஸ்கி
(Constantine Joseph Beschi)
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கனிகள் நிலை:
சுற்று (Round) :
➢ வினாடி-வினா:
• Questions from predefined syllabus will be given to the participants.
• Participants are expected to be fluent with both questions and answers.
• The Quiz will either be in a question&answer format (standard) OR answer&question format (Jeopardy)
• 150 questions & answers and 50 Pazhamozhikal will be provided as syllabus for the Regional/Zonal competition.
• Additional 150 questions & answers and 50 Pazhamozhikal will be provided for Semifinal and Final rounds.

PLEASE SEE BELOW THE 150 QUESTIONS & ANSWERS, AND பழமமாழி FOR
கனிகள் - வினாடி வினா ROUND:
Note: Changes in Question# 5,6,12,13, 18,66,115,134 Pazhamozhi # 40 (as of
May 13, 2019)

1. புராணங்ேள் பமாத்தம் எத்தகன?
2. சூரிேன் பூமியிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது?
3. ஒலிம்பிக் பந்தேங்ேளில் இந்திே எந்த ஆண்டு முதன்
முதைாே பங்தேற்ைது?
4. நிைாவின் விட்டம் எவ்வளவு?
5. ப வ்வாய்க் கிரேம் சூரிேகன சுற்ை எத்தகன நாட்ேள்
ஆகிைது?
6. னிக்கிரேம் சூரிேகன சுற்ை எத்தகன ஆண்டுேள்
ஆகிைது?
7. பூமியிலிருந்து ந்திரனுக்கு ப ல்ை எவ்வளவு நாட்ேள்
ஆகும்?
8. ேடல் நீரில் எத்தகன தவீதம் உப்பு உள்ளது?
9. ந்திரன் பூமியிலிருந்து எவ்வளவு பதாகைவில்
இருக்கிைது?
10. மனித உடலில் எத்தகன லிட்டர் ரத்தம் இருக்கும்?
11. மனிதனின் உடலில் உள்ள தண்ணீரின் அளவு எத்தகன
தவீதம்?
12. ஜூபிடர் கிரேத்திற்கு பமாத்தம் எத்தகன நிைாக்ேள்
உள்ளது?
13. னிக்கிரேம் எத்தகன பூமிேகள உள்ளடக்ே முடியும்?
14. நம் உடலின் ரா ரி பவப்பநிகை எவ்வளவு டிகிரி?
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பதிபனட்டு (18)
150 மில்லிேன் கிதைா மீட்டர்ேள்
1900 ஆண்டு
2160 கமல்ேள்
687 நாட்ேள்
29.4 ஆண்டுேள்
3 நாட்ேள்
3.5 தவீதம் (3.5%)
3.8 ைட் ம் கிதைா மீட்டர்ேள்
5 முதல் 6 லிட்டர் வகர
60 தவீதம் (60%)
79 நிைாக்ேள்
760
98.6 பாரன்ஹீட்
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15. ேன்னிோகுமரியில் கூடும் மூன்று ேடல்ேள் என்ன?

16. அப்துல்ேைாமின் சுே ரிகதயின் பபேர் என்ன?
17. அபமரிக்ோவின் ததசிே விைங்கு எது?
18. உைகிதைதே அதிேமாே ததன் உற்பத்தி ப ய்யும் நாடு
எது?
19. தநாபல் பரிக அதிேம் பபற்ை நாடு எது?
20. உைகின் மிேப்பபரிே தீபேற்பம் எது?
21. சுதந்திர தபாராட்டம் பதாடர்பாே அமரர் ேல்கி எழுதிே
நாவல் எது?
22. இந்திோவில் ோண்டாமிருேம் எந்த மாநிைத்தில் அதிேம்
ோணப்படுகிைது?
23. ஓத ான் வாயு மண்டைம் எதனால் உருவானது?
24. இந்திோவில் ப ய்ேப்பட்ட முதல் ப ேற்கேக்தோள்
எது?
25. ஆோே விமானத்கத ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
26.
27.
28.
29.
30.
31.

இந்திோவின் பவனீஸ் என்ைகழக்ேப்படும் நேரம் எது?
பூப்பந்தாட்டம் எந்த நாட்டில் துவங்ேப்பட்டது?
திருவருட்பாகவ எழுதிேவர் ோர்?
மனித உடலில் உள்ள எலும்புேள் எத்தகன ?
மனிதத் தகை எத்தகன எலும்புேளால் ஆனது?
பதன்னிந்திோவில் சுேமரிோகத இேக்ேம் ோரால்
துவங்ேப்பட்டது?
32. பாகை தயிராக்குவது எது?
33. மிேப்பழகமோன பல்லியின விைங்கு எது?
34. இந்திோவில் மக்ேள்பதாகே அதிேமுள்ள மாநிைம்
எது?
35. தமிழ்நாட்டில் மகைேளின் ராணி என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
36. முதகை எத்தகன ஆண்டுேள் உயிர் வாழும் ?
37. உைேம் \ பூமி எத்தகன ேண்டங்ேளாே
பிரிக்ேப்பட்டுள்ளது?
38. ஏகழேளின் ஊட்டி என்று அகழக்ேப்படுவது எந்த
ஊர்?
39. தமிழ் நாட்டின் மாநிை விகளோட்டு எது?
40. வானவில்லில் இல்ைாத நிைம் என்ன?
41. தோைார் தங்ேச் சுரங்ேம் எங்குள்ளது?
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வங்ோள
விரிகுடா,இந்திேப்பபருங்ேடல்,
அரபிக்ேடல்
அக்னிச்சிைகுேள்
அபமரிக்ே ோட்டு எருகம (American
Bison)
சீனா
அபமரிக்ோ
அதரபிோ
அகைஓக
அ ாம்
ஆக்சிஜன்
ஆர்ேபட்டா
ஆர்வில் கரட்(Orville Wright) &
வில்பர் கரட்(Wilbur Wright)
ஆைப்புழா
இந்திோ
இராமலிங்ே அடிேள்
இருநூற்றி ஆறு (206)
இருபத்தி இரண்டு (22) எலும்பு
தந்கத பபரிோர் ஈ.தவ.இரா
(ஈ.தவ.இராம ாமி)
ஈஸ்ட்
உடும்பு
உத்தரப் பிரதத ம்
ஊட்டி
எழுபது (70) முதல் நூறு (100)
ஆண்டுேள்
ஏழு (7) ேண்டங்ேளாே
ஏற்ோடு
ேபடி
ேருப்பு
ேர்நாடேம்
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42. தமிழ்நாட்டு அரசு ேகை இைக்கிேம் நாடேம் ஆகிே
துகைக்கு வழங்கும் விருதின் பபேர் என்ன?
43. விண்பவளிக்கு ப ன்று வந்த முதல் இந்திேப்
பபண்மணி ோர்?
44. தமிழேத்தின் பதற்கு முகன எது?
45. பல்ைவர்ேளின் தகைநேரம் எது?
46. திராவிட பமாழியிேல் ஆய்வின் தந்கத ோர்?
47. இந்திே ததசிே போடியில் உள்ள நிைங்ேள் என்ன?
48. தமிழேத்தின் நீளமான நதி எது?
49. நின்று போண்தட உைங்கும் விைங்கு எது?
50. மகையும் மகை ார்ந்த இடமும் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
51. தமிழ் இைக்கிேத்தில் 98 பூக்ேகள வரிக ப்படுத்தும்
இைக்கிேம் எது?
52. இந்திோவின் மிே உேரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?
53. இந்திோவில் எந்த மாநிைத்தில் நிைக்ேடகை அதிேம்
உற்பத்திோகிைது?
54. பண்கடே ோைத்தில் த ர நாடாே இருந்தது எது?
55. தமிழ்நாட்டில் மகைேளின் இளவரசி என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
56. முதன் முதைாே விண்பவளிக்கு மனிதர்ேகள ஏற்றிச்
ப ன்ை விண்ேைம் எது?
57. விமானம் தோரிக்ே அதிேம் ததகவப்படும் உதைாேம்
எது?
58. பதன்இந்திோவின் மான்ப ஸ்டர் என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
59. எந்த இைக்கிேம் மிேவும் பழகம வாய்ந்த
இைக்கிேமாே ேருதப்படுகிைது?
60. மோத்மா ோந்தியின் சுே ரிகதயின் பபேர் என்ன?
61. புவி ஈர்ப்பு விக கே ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
62. உைகின் மிேப் பபரிே பாகைவனம் எது?
63. உயிரிேல் தோட்பாட்டின் தந்கத ோர்?
64. அபமரிக்ோ சுதந்திர தினம் எப்பபாழுது
போண்டாடப்படுகிைது ?
65. தமிழ்நாட்டின் மாநிை மைர் எது?
66. பூமிக்கு அருகில் உள்ள தோள் எது?
67. தமிழ்நாட்டின் தகை நேரம் எது?
68. இந்திோவின் மிே உேர்ந்த இைக்கிே விருது எது?
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ேகைமாமணி
ேல்பனா ாவ்ைா (Kalpana Chawla)
ேன்னிோகுமரி
ோஞ்சிபுரம்
ோல்டுபவல்
ப ம்மஞ் ள்,பவள்கள,பச்க
ோதவரி
குதிகர
குறிஞ்சி
குறிஞ்சிப்பாட்டு
குன்சிக்ேல் நீர்வீழ்ச்சி (ேர்நாடோ)
(Kunchikal Falls)
குஜராத்
தேரளா
போகடக்ோனல்
போைம்பிோ
அலுமினிேம் (Aluminium)
தோகவ அல்ைது தோேம்புத்தூர்
ங்ே இைக்கிேம்
த்திே த ாதகன
ர் ஐ க் நியூட்டன் (Sir Isaac Newton)
ஹாரா பாகைவனம்
ார்ைஸ் டார்வின் (Charles Darwin)
சூகை 4
ப ங்ோந்தள் மைர்
பமர்குரி (புதன் கிரேம்)
ப ன்கன
ஞான பீட விருது
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69. இந்திோவிற்கு வந்த முதல் அபமரிக்ே
குடிேரசுத்தகைவர் ோர்?
70. தமிழேத்தின் பநற்ேளஞ்சிேம் என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
71. திரு.வி.ே. வின் சிைப்புப் பபேர் என்ன?
72. தமிழேத்தின் உேரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?
73. மின் ார விளக்கே ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
74. இந்திோவில் உள்ள பாகைவனம் பபேர் என்ன?
75. ேடல்வாழ் இனங்ேளில் முட்கடயிட்டு
குஞ்சுபபாரிக்ோத இனம் எது?
76. சிைப்பதிோரத்கத இேற்றிேவர் ோர்?
77. தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு இக அகமத்தவர் ோர்?
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ேணித தமகத என்று அகழக்ேப்படுபவர் ோர்?
பாரதிோரின் இேற்பபேர் என்ன?
சீவே சிந்தாமணி நூகை இேற்றிேவர் ோர்?
ேனே கப சுப்புரத்தினம் என்பது ோருகடே
இேற்பபேர் ?
தனித்தமிழ் இேக்ேத்தின் தந்கத என்று
அகழக்ேப்படுபவர் ோர்?
தமிழ்தாய் வாழ்த்து ோரால் எழுதப்பட்டது?
ேப்பதைாட்டிே தமிழன் என்று அகழக்ேப்படுபவர்
ோர்?
ஆங்கிதைேகர எதிர்த்து ண்கடயிட்ட முதல் இந்திே
அரசி ோர்?
இந்திோவின் முதல் பபண் ட்டமன்ை உறுப்பினர் ோர்?
உைேத்திதைதே மிே உேரமான ஏரி எது?

88. அதம ான் ோடுேள் எந்த ேண்டத்தில் உள்ளது?
89. உைேத்திதைதே மிே உேரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?
90. மனித உடலின் நீளமான எலும்பு எது ?
91. தமிழேத்தின் உேரமான மகை உச்சி எது?
92. மனித உடலில் நரம்புேள் இல்ைாத இரத்தம் பாோத
பகுதிேள் எது?
93. எந்த நாடு பபண்ேளுக்கு முதன்முதலில் ஓட்டு உரிகம
அளித்தது?
94. இந்திோவில் அதிே அளவில் கிகடக்கும் ேனிமம் எது?
95. அதிே ஆண்டுேள் வாழும் உயிரினம் எது?
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டிகவட் டி ஐ ன்ஹவர் (Dwight D.
Eisenhower)
தஞ்க அல்ைது தஞ் ாவூர்
தமிழ்த் பதன்ைல்
தகைோறு நீர்வீழ்ச்சி
தாமஸ் ஆல்வா எடி ன்(Thomas Alva
Edison)
தார் பாகைவனம்
திமிங்ேைம்
இளங்தோ அடிேள்
பமல்லிக மன்னர் எம்.எஸ். வி
(எம்.எஸ். விஸ்வநாதன்)
சீனிவா இராமானுஜன்
சுப்பிரமணிேம் சின்னசுவாமி
திருத்தக்ேத்ததவர்
புரட்சிக்ேவிஞர் பாரதிதா ன்
மகைமகை அடிேள்
மதனான்மணிேம் சுந்தரனார்
வ.உ.சி. (வ.உ.சிதம்பரனார்)
இராணி தவலு நாச்சிோர்
மருத்துவர் முத்துைட்சுமி (பரட்டி)
பதன் அபமரிக்ோவில் உள்ள
டிட்டிக்ோக்ோ ஏரி (Lake Titicaca in
South America)
பதன் அபமரிக்ோ

ததவகத நீர்வீழ்ச்சி - பவனிசுைா
(Angel Falls - Venezuela)
பதாகட எலும்பு
பதாட்டபபட்டா
நேம், முடி
நியூசிைாந்து(Newzeland)
நிைக்ேரி
திமிங்ேைம்
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96. உடல் எகடயில் மூகளயின் பங்கு எத்தகன தவீதம் ?
97. ேடலும் ேடல் ார்ந்த இடமும் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
98. உைகில் ஓடும் மிே நீளமான ஆறு எது?எவ்வளவு நீளம் ?
99. வண்ண பதாகைக்ோட்சியில் பேன்படும் அடிப்பகட
வண்ணங்ேள் ோகவ?
100. இந்திோவின் தோதுகம ேளஞ்சிேமாே திேழும்
மாநிைம் எது?
101. த ர மன்னர்ேகளப் தபாற்றிப் பாடப்பபற்ை நூல் எது?
102. தமிழ்நாட்டின் மாநிை நடனம் எது?
103. தமிழ் நாட்டின் மாநிை பழம் எது?
104. பாம்புேள் எந்த இனத்கத த ர்ந்தகவ?
105. எகிப்து நாட்டின் நாணேத்தின் பபேர் என்ன?
106. ஆஸ்ட்ரிச் பைகவ மணிக்கு எதகன கிதைாமீட்டர்
தவேத்தில் பைக்கும்?
107. தமிழ்நாட்டின் மாநிை மரம் எது?
108. பாஞ் ாலி பதம் நூகை எழுதிேவர் ோர்?
109. குறிஞ்சிக்கும் முல்கைக்கும் இகடயில் அகமந்த பாழ்
நிைம் எவ்வாறு அகழக்ேப்படுகிைது?
110. பதன்இந்திோவின் ஆக்ஸ்தபார்ட் என்று
அகழக்ேப்படுவது எந்த ஊர்?
111. இைங்கேக்கு எந்த ஆண்டு சுதந்திரம் கிகடத்தது?
112. இந்திோவில் தோரிக்ேப்பட்ட முதல் ஏவுேகணயின்
பபேர் என்ன?
113. பதாகைோட்சிகே ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
114. கேவிளக்கு ஏந்திே ோரிகே என்று அகழக்ேப்பட்டவர்
ோர்?
115. சூரிே மண்டைத்தில் உள்ள மிேச் சிறிே கிரேம் எது?
116. ந்திரனில் பபாருட்ேள் மிதப்பதற்க்குக் ோரணம் என்ன?

117. மிே விகரவில் ஆவிோேக் கூடிே திரவம் எது?
118. மயிலுக்கு தபார்கவ அளித்த மன்னர் ோர்?
119. உைகிதைதே மிே பமதுவாே வளரும் மரம் எது?
120. வரிக்குதிகரயின் தவேம் என்ன?
121. ோடுேள் அதிேம் உள்ள இந்திே மாநிைம் எது?
122. தமிழ்நாட்டின் மாநிை பைகவ எது?
123. வேலும் வேல் ார்ந்த நிைமும் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
Version: 5.4
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நூற்றுக்கு மூன்று தவீதம்
பநய்தல்
கநல் நதி - 6,650 கிதைாமீட்டர்ேள்
பச்க ,நீைம்,சிவப்பு
பஞ் ாப்
பதிற்றுப்பத்து
பரதநாட்டிேம்
பைாப்பழம்
பல்லி
பவுண்ட்
பைக்ே முடிோத பைகவ இது.
பகன மரம்
பாரதிோர்
பாகை
பாகளேங்தோட்கட
பிப்ரவரி 4, 1948
பிரித்வி
பிதைா படய்ைர் பார்ன்ஸ்ஒர்த்(Philo
Taylor Farnsworth)
பிளாரன்ஸ் கநட்டிங்தேல் (Florence
Nightingale)
பமர்குரி (புதன் கிரேம்)
ந்திரனில் ஈர்ப்பு விக பூமியில்
உள்ளகத விட 1\6 பங்கு மட்டுதம
உள்ளது
பபட்தரால்
தபேன்
தபான் ாய்
மணிக்கு 65 கிதைா மீட்டர்
மத்திே பிரதத ம்
மரேதப் புைா
மருதம்
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124. ேண்ணகியின் ோல் சிைம்பு எந்த ேற்ேகளக் போண்டது?
125. பழங்ேளின் அர ன் என்ைகழக்ேப்படும் பழம் எது?
126. அபமரிக்ோவின் ோந்தி என்று அகழக்ேப்படுபவர் ோர்?
127. இந்திேபபருங்ேடலில் பரவிக் கிகடக்கும் சுமார் 1200
பவளத்தீவுேளின் கூட்டம் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
128. அபமரிக்ோவில் ஓடும் மிே நீளமான ஆறு எது?
129. ஒதர ேல்லில் உருவங்ேள் எந்த மன்னர் ோைத்தில்
உருவாக்ேப்பட்டது?
130. தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்ேளின் எண்ணிக்கே
என்ன?
131. அபமரிக்ோவில் குடிேரசுத்தகைவர் ஆவதற்ோன
குகைந்தபட் வேது என்ன?
132. ோடும், ோடு ார்ந்த நிைமும் எவ்வாறு
அகழக்ேப்படுகிைது?
133. தரடிேத்கத ேண்டுபிடித்தவர்ேள் ோர்?
134. சூரிே மண்டைத்தில் உள்ள மிேக் குளிர்ச்சிோன கிரேம்
எது?
135. ஐதராப்பிே நாடுேளில் பபாதுவாே பேன்படுத்தப்படும்
நாணேத்தின் பபேர் என்ன?
136. குருததவ் என்று அகழக்ேப்பட்ட ேவிஞர் ோர்?
137. ஏவுேகண எந்திரத்கத ேண்டுபிடித்தவர் ோர்?
138. தமிழ்நாட்டின் மாநிை விைங்கு எது?
139. தபசும் படத்கத ேண்டுபிடித்த திகரப்பட நிறுவனம்
எது?
140. முதன்முதலில் விண்பவளிப் பேணம் ப ய்த
வீராங்ேகன ோர்?
141. வட இந்திோகவ பதன் இந்திோவிலிருந்து பிரிக்கும்
மகைத்பதாடர் எது?
142. பவளிநாட்டில் இருந்து வந்து தமிழில் ோப்பிேம்
இேற்றிேவர் ோர்?
143. அபமரிக்ோவின் ததசிே பைகவ எது?
144. போழுப்பில் ேகரயும் உயிர்ச் த்து எது?
145. நீரில் ேகரயும் உயிர்ச் த்து எது?
146. மிே ேடினமான தனிமம் எது?
147. சூரிே மண்டைத்தில் உள்ள மிேப் பபரிே கிரேம் எது?

Version: 5.4
Date: 17. June.2019

மாணிக்ேம்
மாம்பழம்
மார்ட்டின் லூதர் கிங் (Martin Luther
King Jr.)
மாைத்தீவு

மிசிசிப்பி ஆறு
முதைாம் நரசிம்ம பல்ைவ மன்னன்
முப்பத்தி இரண்டு (32)
முப்பத்து ஐந்து (35)
முல்கை
தமரி கியூரி (Marie Curie) & பிேரி
கியூரி(Pierre Curie)
பநப்டியூன் (Neptune)
யூதரா
ரவீந்திரநாத் தாகூர்
ராபர்ட் எச் ோடர்ட் (Robert H
Goddard)
வகரோடு
வார்னர் பிரதர்ஸ் (Warner Brothers)
வாைன்டினா
படதரஷ்தோவா(Valentina
Tereshkova)
விந்திே மகைத்பதாடர்
வீரமாமுனிவர்
பவண்தகைக் ேழுகு (Bald Eagle)
கவட்டமின் எ (A )
கவட்டமின் சி (C )
கவரம்
ஜுபிடர் கிரேம்
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148. சூரிே மண்டைத்தில் எந்த கிரேம் அதிேம் நிைாக்ேகள
போண்டது?
149. தபாலிதோ தடுப்பு மருந்கத ேண்டறிந்தவர் ோர்?
150. பின்தனாக்கி பைக்ேக்கூடிே பைகவ எது?

ஜுபிடர் கிரேம்
தஜானஸ் இ. ால்க் (Jonas E Salk)
ஹம்மிங் தபர்ட் (Humming Bird)

NOTE:The questions BELOW are the NEW SYLLABUS for Kanigal added to the previous 150
questions as of June 17, 2019
1.

தமிழ்நாட்டிற்கு கமற்கில் உள்ள மாநிைம் எது?

ககரளா

2.

தமிழ்நாட்டிற்கு வடக்கில் உள்ள மாநிைம் எது?

ஆந்திர பிரகதசம்

3.

ககரளா, ஆந்திர பிரகதசம், கர்நாடகா

4.

தமிழ்நாட்டுடன் எல்லைகலள
பகிர்ந்துககாள்ளும் மாநிைங்கள் எலவ?
தமிழ்நாட்டிற்கு கதற்கில் உள்ள கடல் எது?

5.

ஏற்காடு எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது?

கசைம் மாவட்டம்

6.

இந்தியப் கபருங்கடல்

எந்த மாவட்டத்லத பிரித்து 1997 ல் கதனீ
மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ?
7. 1956 ல் தமிழ்நாட்டில் கமாத்தம் எத்தலை
மாவட்டங்கள் இருந்தை ?
8. இந்திய மாநிைங்களில் பரப்பளவின்படி
தமிழ்நாடு எத்தலையாவது இடத்தில் உள்ளது?
9. மக்கள்கதாலக கணக்குப்படி தமிழ்நாடு
இந்தியாவில் எத்தலையாவது இடத்தில்
உள்ளது?
10. இந்தியாவில் எந்த மாநிைம் அதிக அளவில்
மஞ்சள் உற்பத்தி கசய்கிறது?

மதுலர மாவட்டம்

11. திருச்சியில் உள்ள காவிரியும் ககாள்ளிடமும்
பிரியுமிடத்தின் கபயர் என்ை?
12. இந்திராகாந்தி விைங்குகள் சரணாையம்
மற்றும் கதசிய பூங்கா தமிழ்நாட்டில் எந்த
மாவட்டத்தில் அலமந்துள்ளது?
13. கூடல் நகர் அல்ைது தூங்கா நகரம் என்று
அலைக்கப்படுவது தமிைகத்தின் எந்த ஊர்?
14. கர்மவீரர் என்று அலைக்கப்பட்டவர் யார் ?
15. தமிழ்நாட்டில் காவிரியின் குறுக்கக
கட்டப்பட்ட அலண எது?
16. விகவகாைந்தர் பாலற தமிழ்நாட்டில் எங்கு
உள்ளது?
17. காவிரி ஆற்றின் துலண ஆறுகள் கபயர்கள்
என்ை?
18. பார்முைா 1 கார் பந்தயத்தில் கைந்து
ககாண்ட முதல் இந்திய வீரர் யார் ?
19. தமிழ் கமாழி எந்த ஆண்டு கசம்கமாழியாக
அறிவிக்கப்பட்டது ?

முக்ககாம்பு
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பதிமூன்று (13)
பதிகைான்று (11)
ஆறு (6)
தமிழ்நாடு

ககாலவ மாவட்டம்/ககாயம்புத்தூர்
மதுலர
கல்வி வள்ளல் காமராசர்
கமட்டூர் அலண
கன்னியாகுமரி
பவானி, கநாய்யல் மற்றும் அமராவதி
தமிழ்நாட்லடச் கசர்ந்த நகரன்
கார்த்திககயன்.
6 சூன் 2004
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20. எந்த நாடுகளில் தமிழ் அதிகாரபூர்வ அரசு
கமாழியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ?
21. ஐம்கபரும் காப்பியங்கள் என்ை?
22.
23.
24.
25.
26.

ஐம்கபரும் நிைங்கள் யாலவ?
முத்தமிழ் என்று எலத குறிப்பிடுகிகறாம்?
மூகவந்தர்கள் யார்?
முக்கனிகள் எலவ?
கலடகயழு வள்ளல்கள் யார் யார்?

27. மனித மை உணர்வுகள் பற்றி பாடப்பட்ட
நானூறு பாடல்கள் ககாண்ட கதாகுப்பின்
கபயர் என்ை?
28. கபார் , அரசியல், கசல்வம் மற்றும்
வாழ்வியல் முலற கபான்ற புற காரணிகலள
பற்றி பல்கவறு
மனிதர்களால் பாடப்பட்ட நானூறு
பாடல்கள் ககாண்ட கதாகுப்பின் கபயர்
என்ை?
29. கசன்லையில் உள்ள கமரிைா கடற்கலரயின்
சிறப்பு என்ை?
30. லவக்கம் வீரர் மற்றும் ஈகராட்டுச் சிங்கம்
என்ற கபயர்களால் அலைக்கப்பட்ட
திராவிட இயக்கத்தின் தலைவர் யார்?
31. யாரால் எந்த வருடம் "கமட்ராஸ் ஸ்கடட்"
(கமட்ராஸ் மாகாணம்) "தமிழ்நாடு" என்று
கபயர் மாற்றப்பட்டது ?
32. கதாடர்ச்சியாக நீண்ட நாட்கள் தமிைக
முதல்வராக பதவி வகித்தவர் யார்?
எப்கபாழுது?
33. சாதி, தீண்டாலம, கபண் அடிலம ஒழிப்பு
எை கபண்ணுரிலமக்காக கபாராடியதற்காக
"கபரியார்" என்ற சிறப்புப் பட்டம்
எப்கபாது, எங்கு யாரால் அளிக்கப்பட்டது?
34. வள்ளுவர் ககாட்டம், திருவள்ளுவர் சிலை
இவற்லற அலமத்து வள்ளுவலர
கபருலமப்படுத்தியவர் யார் ? எப்கபாழுது?
35. தமிழ்நாட்டிலிருந்து கசன்று இந்திய
குடியரசு தலைவராக 2002 முதல் 2007 வலர
இருந்தவர் யார்?
36. தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய சர்கவகதச
விமாை நிலையங்கள் எங்குள்ளை?
37. வந்தியத்கதவன் எந்த தமிழ் வரைாற்று
நாவலின் கதாநாயகன்?
38. நரசிம்மவர்ம பல்ைவன் 1 எவ்வாறு
அலைக்கப்பட்டார் ?
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சிங்கப்பூர் , இைங்லக , இந்தியாவில்
தமிழ்நாடு
சிைப்பதிகாரம் , மணிகமகலை , சீவக
சிந்தாமணி , வலளயாபதி , குண்டைககசி
குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், கநய்தல், பாலை
இயல், இலச, நாடகம்
கசரர், கசாைர், பாண்டியர்
மா, பைா, வாலை
கபகன், பாரி, மலையமான் திருமுடிக் காரி,
ஆய், அதியமான், நள்ளி, ஓரி
அகநானூறு
புறநானூறு

உைகின் இரண்டாவது நீளமாை கடற்கலர
பகுத்தறிவு பகைவன் தந்லத கபரியார்
1969 ஆம் வருடம் முதைலமச்சராக இருந்த
கபரறிஞர் அண்ணா
கர்ம வீரர் திரு.காமராசர் - 1954 முதல் 1963
வலர
நவம்பர் 13, 1938 இல், கசன்லையில் கூடிய
தமிழ் நாட்டுப் கபண்கள் மாநாட்டில்
(அளிக்கப்பட்டது)
1970 மற்றும் 2000 ஆம் ஆண்டு , அப்கபாது
முதைலமச்சராக இருந்த கலைஞர்
மு.கருணாநிதியால் அலமக்கப்பட்டது
திரு . ஆ.ப.கெ. அப்துல் கைாம்
கசன்லை, ககாலவ, திருச்சி, மதுலர
அமரர் கல்கி எழுதிய "கபான்னியின்
கசல்வன்"
மாமல்ைன்
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39. பல்ைவ மன்ைர்களால் கட்டப்பட்ட
வரைாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள்
தமிழ்நாட்டில் எலவ ?
40. கல்ைலண அலண எந்த கசாை மன்ைைால்
எந்த ஆண்டு கட்டப்பட்டது?
41. தமிைகத்தில் உள்ள வரைாற்று சிறப்புமிக்க
இடங்கள் மூன்லறக் (3) கூறவும்.

மகாபலிபுரம் , சித்தன்ைவாசல் குலக

42. உைகத் தமிைாராய்ச்சி மாநாடு கசன்லையில்
முதன்முதலில் எப்கபாழுது யாரால்
நடத்தப்பட்டது?
43. முதைாவது உைகத் தமிைாராய்ச்சி மாநாடு
எப்கபாழுது யாரால் நடத்தப்பட்டது?
44. மன்ைர் இராசராச கசாைனின் இயற்கபயர்
என்ை?
45. குறிஞ்சி மைரின் நிறம் என்ை?
46. தமிைகத்தில் ககாலட வாசஸ்தைமாை
ககாத்தகிரி எந்த மலைத்கதாடரில்
அலமந்துள்ளது?
47. மாதங்கம் அல்ைது களிறு என்பது எந்த
மிருகத்லத குறிக்கும்?
48. முல்லைக்குத் கதர் தந்த மன்ைன் யார்?
49. ஆயிரங்கால் மண்டபம் தமிழ்நாட்டில் எங்கு
உள்ளது?
50. தமிழ்நாட்டில் எங்கு ஒகர கல்லில்
கசய்யப்பட்ட இரதம் அலமந்துள்ளது?
51. தமிழ்நாட்டின் மிகப்கபரிய பாைம் எது?
52. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பாம்பன் இரயில் பாைம்
எந்த ஆண்டு கட்டப்பட்டது?
53. தமிைகத்தின் நுலைவாயில் என்று எந்த
துலறமுகம் அலைக்கப்படுகிறது?
54. ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும்
பண்பாட்டு அலமப்பால் (UNESCO )
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
தமிழ்நாட்டில் உள்ள உைகப் பாரம்பரியச்
சின்ைங்கள் இரண்லடக் கூறுக ?

3 சைவரி 1968 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது
மாநாடு அறிஞர் அண்ணா அவர்களால்

55. தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளுவர் திைம் என்று
அனுசரிக்கப்படுகிறது?
56. திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சிடப்கபற்ற
ஆண்டு எது?
57. திருக்குறள் எத்தலை கமாழிகளில்
கமாழிகபயர்க்க பட்டுள்ளது?
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2 ஆம் நூற்றாண்டில் கரிகாை த ாழனால்
கட்டப்பட்டது
மீைாட்சி அம்மன் ககாவில் – மதுலர,
திருமலை நாயக்கர் அரண்மலை - மதுலர,
வள்ளுவர் ககாட்டம் – கசன்லை ,
மலைக்ககாட்லட - திருச்சி,
விகவகாைந்தர் பாலற\ திருவள்ளுவர் சிலை
- கன்னியாகுமரி

1960 ஆம் ஆண்டு தனி நாயகம் அடிகளால்
நடத்தப்பட்டது.
அருண்கமாழிவர்மன்
நீைம்
நீைகிரி மலைத்கதாடர்
ஆண் யாலை
பாரி
மதுலர
மாமல்ைபுரம் அல்ைது மகாபலிபுரம்
பாம்பன் பாைம், இராகமசுவரம்
1911 ஆம் ஆண்டு கதாடங்கி 1914 ஆம்
ஆண்டு கட்டிமுடிக்கப்பட்டது.
தூத்துக்குடி
கபருவுலடயார் ககாயில் (கபரிய ககாயில்) தஞ்சாவூர் ,
கங்லகககாண்ட கசாழீசுவரர் ககாயில் கங்லக ககாண்ட கசாைபுரம் ,
ஐராவகதசுவரர் ககாயில் - தாராசுரம் ,
பல்ைவர் கற்ககாயில் , மகாபலிபுரம்/
மாமல்ைபுரம்
சைவரி 15
1812
2014 ஆம் ஆண்டு வலர கமாத்தம் 82
கமாழிகளில் கமாழிகபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
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58. திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத உயிர்
எழுத்து எது? எண் எது ?
59. திருக்குறளில் இருமுலற வரும் ஒகர
அதிகாரம் எது?
60. திருக்குறளில் குறிப்பிடப்படும் இரு
மைர்கள் எலவ ?
61. திருக்குறளில்அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட
ஒரு எழுத்து ? எத்தலை முலற ?
62. திருக்குறளுக்கு வைங்கப்படும் கவறு
கபயர்கள் நான்லக கூறுக?
63. இந்தியாவின் தலைநகரம் எது?
64. இந்தியாவில் மிக நீண்ட கடகைாரம்
ககாண்ட முதல் மாநிைம் எது? எவ்வளவு
நீளம் ?
65. இந்தியாவில் ஓடும் மிக நீளமாை ஆறு எது?
66. புதுடில்லி எந்த ஆண்டில் இந்தியாவின்
தலைநகரமாைது?
67. இந்திய சுதந்திர திைம் எப்கபாழுது ?
68. இந்தியாவின் கதசிய விைங்கு எது?
69. இந்தியாவின் கதசிய பறலவ எது?
70. இந்தியாவின் கதசிய விலளயாட்டு எது?
71. இந்தியாவின் கதசிய மைர் எது?
72. இந்தியாவின் கதசிய பைம் எது?
73. இந்தியாவின் கதசிய மரம் எது?
74. "தமிழுக்கு அமுகதன்று கபயர்" என்ற
பாடலை எழுதிய தமிழ்ப் கபருங்கவிஞர்
யார்?
75. இந்தியாவின் கதசிய சின்ைம் எது?
76. இந்தியாவின் கதசிய நாணயம் எது?
77. இந்தியாவில் உள்ள மாநிைங்களின்
எண்ணிக்லக எத்தலை ?ஒன்றிய
பிரகதசங்களின் (Union Territories)
எண்ணிக்லக எத்தலை?
78. இந்தியாவில் கமாத்தம் எத்தலை கமாழிகள்
அதிகாரபூர்வ அரசு கமாழியாக
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது?
79. ஆக்ராவில் உள்ள உைக அதிசயங்களில்
ஒன்றாை தாஜ்மஹால் எந்த நதிக்கலரயில்
உள்ளது?
80. இைட்சத்தீவுகள் எந்தக் கடலில்
அலமந்துள்ளது?
81. இந்தியாவின் நுலைவாயில் என்று
அலைக்கப்படுவது எந்த ஊர் ? அது எந்த
மாநிைத்தில் உள்ளது?
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ஒள மற்றும் 9
குறிப்பறிதல்.
அனிச்சம் , குவலள
இரண்டு சுழி "னி " - 1705
உைகப்கபாதுமலற, கபாய்யாகமாழி,
வாயுலறவாழ்த்து, முப்பால்
புது டில்லி
குெராத் - 1214.7 கிகைாமீட்டர்கள்
கங்லக ஆறு
1911 ஆம் ஆண்டு
ஆகஸ்ட் 15
வங்காளப் புலி
மயில்
ஹாக்கி
தாமலர
மாம்பைம்
ஆைமரம்
புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்
சாரநாத் அகசாக கம்பத்தில் உள்ள சிங்கம்
ரூபாய்
29 மாநிைங்கள் 7 ஒன்றிய பிரகதசங்கள்

22 கமாழிகள்
யமுலை நதி
அரபிக் கடல்
மும்லப - மகாராஷ்டிரா மாநிைம்
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82. இந்தியாவில் எங்கு , எப்கபாழுது முதன்
முதலில் புலகவண்டி பயணம்
கதாடங்கியது?
83. இைங்லகயின் தலைநகரம் எது?
84. உைகிகைகய உள்ள மிகச்சிறிய நாடு எது?
85. உைகிகைகய பரப்பளவில் மிகப்கபரிய நாடு
எது?
86. உைகிகைகய மிகப்கபரிய கடல் எது?
87. உைகத்தில் உள்ள கடல்களுள் மிகவும் சிறிய
கடல் எது?
88. கண்டங்களில் மிகப்கபரியது எது?
89. உைகில் உள்ள கண்டங்களில் மிகச்சிறிய
கண்டம் எது?
90. பாலைவைகம இல்ைாத கண்டம் எது?
91. உைகிகைகய அதிக மக்கள்கதாலக
ககாண்ட நாடு எது?
92. உகைாகங்களின் அரசி என்று
அலைக்கப்படுவது எது?
93. உைகிகைகய (தற்கபாழுது) மிக உயரமாை
கட்டிடம் எங்குள்ளது? எவ்வளவு உயரம்?
94. மனிதர்கலள முதன்முதலில் நிைவில்
தலரயிறக்கிய விண்கைத்தின் கபயர் என்ை ?
95. சூரியனின் விட்டம் எவ்வளவு?
96. சதுரங்க ஆட்டத்தில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த
காய் எது?
97. பாலைவைக்கப்பல் என்று அலைக்கப்படும்
விைங்கு எது?
98. இந்திய யாலையின் சராசரி ஆயுள் காைம்
என்ை?
99. இந்தியாவில் ஆங்கிகையரால் நிறுவப்பட்ட
மிகப்பைலமயாை பறலவகள் சரணாையம்
எங்குள்ளது?
100. பல் இல்ைாத பாலூட்டி விைங்கு எது?
101. கதால் உரிக்கும் உயிரிைம் எது?
102. உைகிகைகய நிைத்தில் மிக கவகமாக
ஓடக்கூடிய பூலையிை விைங்கு எது?
103. முயல்களுக்குப் பிறக்கும் கபாது கண்
கதரியாது. சரியா? தவறா?
104. பாண்டா கரடியின் திைசரி உணவு எது?
105. கதனீக்கள் இல்ைாத கண்டம் எது?
106. பூமியில் எங்கு ஒட்டகச்சிவிங்கி காடுகளில்
வாழ்கிறது?
107. அகமரிக்க குடியரசுத்தலைவரின்
அதிகாரபூர்வ வீடு மற்றும் அலுவைகம்
எவ்வாறு அலைக்கப்படுகிறது?
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1853, ஏப்ரல் 16ந் கததி பம்பாயின்
கபார்பந்தரில் இருந்து தாகை வலர
இந்தியாவின் முதல் ரயில் இயக்கப்பட்டது.
ககாழும்பு
வாட்டிகன் நகரம் (Vatican City )
இரஷ்யா (Russia )
பசிபிக் கபருங்கடல்
ஆர்க்டிக் கபருங்கடல்(Arctic Ocean)
ஆசியா
ஆஸ்திகரலியா
ஐகராப்பா (Europe)
சீைா
கவள்ளி (Silver)
புர்ஜ் கலீபா (Burj Khalifa ) , துபாய் - 2717
அடிகள் (828 மீட்டர்ஸ் )
அப்பல்கைா 11
1.39 மில்லியன் கிகைா மீட்டர்கள்
ராணி
ஒட்டகம்
48 ஆண்டுகள்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள கவடந்தாங்கல்
பறலவகள் சரணாையம்
எறும்புண்ணி (Pangolin) & எறும்புத்தின்னி
(Ant Eater)
பாம்பு
சிறுத்லத
சரி - கண் கதரியாது
மூங்கில் இலைகள் , தண்டுகள்
அண்டார்டிக்கா
ஆப்பிரிக்கா (Africa )
கவள்லள மாளிலக
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108. நிைாவில் கால் பதித்த முதல் விண்கவளி
வீரர் யார்?
109. மார்ட்டின் லூதர் கிங் இலளயவர்
எதற்க்காக அலமதிக்காை கநாபல் பரிலச
கபற்றார் ?
110. அகமரிக்காவில் உள்ள ஏரிகளில்
பரப்பளவில் மிகப்கபரிய ஏரி எது?
எவ்வளவு பரப்பளவு?
111. அதிக நாட்கள் அகமரிக்கக் குடியரசு
தலைவராக இருந்தவர் யார்? எவ்வளவு
நாட்கள்?
112. எந்த நாட்டிைர் அகமரிக்காவிற்கு சுதந்திர
கதவி சிலைலய பரிசாக வைங்கிைார்கள்?
113. முதன்முதலில் கபண்களுக்கு ஓட்டுரிலம
அளித்த அகமரிக்க மாநிைம் எது? எந்த
ஆண்டு நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டது?
அரசியைலமப்புத் திருத்த எண்லணக்
கூறுக?
114. அகமரிக்காவின் தலைநகரம்,
நியூயார்க்கிலிருந்து 1790 ஆம் ஆண்டு எங்கு
தற்காலிகமாக மாற்றப்பட்டது?
115. அகமரிக்காவின் தலைநகரமாக வாஷிங்டன்
டி.சி எந்த ஆண்டு முதல்
கசயற்ப்படத்கதாடங்கியது?
116. அகமரிக்காவில் உள்ள மிகவும் கவப்பமாை
இடம் எது ? எவ்வளவு?
117. அகமரிக்காவில் பரப்பளவில் மிகப்கபரிய
மாநிைம் எது?
118. டாக்டர்.அம்கபத்கர் உயர்கல்விலய
அகமரிக்காவில் எந்த பல்கலைக்கைகத்தில்
கற்றார் ?
119. கீைடி அகழ்வாராய்ச்சிலய தலைலம தாங்கி
நடத்திய கதால்கபாருள் ஆராச்சியாளர் யார்
?
120. கீைடியில் கட்டபட்ட வீடுகள் எந்த கல்ைால்
கட்டப்பட்டலவ? எத்தலைகாைம் பைலம
வாய்ந்தது?
121. கீைடி தமிைகத்தில் எங்கு உள்ளது?
122. கீைடியில் எந்த ஆண்டு அகழ்வாராய்ச்சி
கதாடங்கப்பட்டது? இதுவலர எத்தலை
கபாருட்கள் கிலடத்துள்ளது?
123. ஆத்திச்சூடி தவிர ஒளலவயார் எழுதிய இரு
நூல்கள் என்ை?
124. 2010 ஆம் ஆண்டு நலடகபற்ற உைகச்
கசம்கமாழி மாநாட்டிற்காக
"கசம்கமாழியாை தமிழ்கமாழியாம்" என்ற
பாடலை எழுதியவர் யார்?
அதற்கு இலச அலமத்தவர் யார்?
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அகமரிக்காலவ கசர்ந்த நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்
(Neil Alden Armstrong )
வன்முலறயற்ற வலகயில்
நிறகவறிக்ககதிராக பாடுபட்டதற்காக.
சுப்பீரியர் ஏரி - 82103 சதுர கிகைாமீட்டர்கள்
பிராங்க்ளின் டிைகைா ரூஸ்கவல்ட் (Franklin
Delano Roosevelt ) - கமாத்தம் 4422 நாட்கள்
(1933 முதல் 1945 வலர)
பிரான்ஸ் (France )
வகயாமிங் (Wyoming), 1920, 19வது
அரசியைலமப்புத் திருத்தம்

பிைகடல்பியா (Philadelphia )
நவம்பர் 17, 1800
மரணப் பள்ளத்தாக்கு (Death Valley ) அதிகபட்சமாக 134 டிகிரி பாரன்ஹீட் (56 .7
டிகிரி கசல்சியஸ்)
அைாஸ்கா
நியூயார்க் ககாைம்பியா பல்கலைக்கைகம்
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன்
சுட்ட கசங்கற்களால் , சுமார் 2160
ஆண்டுகள்
சிவகங்லக மாவட்டம்
2014 ஆம் ஆண்டு , சுமார் 7818 கபாருட்கள்
ககான்லற கவந்தன் , மூதுலர
கலைஞர் மு.கருணாநிதி மற்றும்
இலசப்புயல் எ. ஆர் . ரகுமான்
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125. பத்தாவது உைகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி
மாநாட்லட சிகாககாவில் யார்
நடத்துகிறார்கள்?
126. கதாலைகபசிலய கண்டுபிடித்தவர் யார்?
127. வாகைாலிலய கண்டுபிடித்தவர் யார்?
128. கதாலைகநாக்கிலய கண்டுபிடித்தவர் யார்?
129. மணலின் கவதியியல் கபயர் என்ை?
130. சனிக் ககாளுக்கு வலளயம் உள்ளது
என்பலத கண்டறிந்தவர் யார்?
131. காைால் மிதித்து இயக்கக்கூடிய லதயல்
இயந்திரத்லத கண்டுபிடித்தவர் யார்?
132. விமாைத்தின் மூைம் அட்ைாண்டிக் கடலைக்
கடந்த முதல் கபண் பயணி யார்?
133. அகமரிக்காவிலுள்ள சுதந்திர கதவி
சிலையின் உகைாக கட்டலமப்லப கசய்தவர்
யார்?
134. உைகின் மரகதத்தீவு என்ற சிறப்பு கபயர்
ககாண்ட நாடு எது?
135. உைகில் மிகப்கபரிய உப்பு நீர் ஏரி எது?
136. நள்ளிரவில் சூரியன் உதிக்கும் நாடு எது?
137. இரும்பு மங்லக என்று அலைக்கப்படுபவர்
யார்?
138. அடிலமத்தைத்லத எதிர்த்த முதல்
அகமரிக்க குடியரசு தலைவர் யார்?
139. மிகக் குலறந்த நாட்கள் அகமரிக்கக்
குடியரசு தலைவராக இருந்தவர் யார்?
140. மணிகமகலை யாரால் எழுதப்பட்டது?
141. கபான்னியின் கசல்வன் , பார்த்திபன் கைவு
, சிவகாமியின் சபதம் கபான்ற வரைாற்று
நாவல்கலள எழுதியவர் யார்?
142. தமிழ்த்தாத்தா என்று அலைவராலும்
கசல்ைமாக அலைக்கப்படுபவர் யார்?
143. திருக்குறலள முதன் முதலில் ஆங்கிைத்தில்
கமாழிகபயர்த்தவர் யார்?
144. இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று
அலைக்கப்படுபவர் யார்?
145. "யாதும் ஊகர யாவரும் ககளிர்" மற்றும்
"தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா " இந்த
கசாற்கறாடர்கள் யாரால் கசால்ைப்பட்டது?
146. இந்தியா 2020 என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
147. சமாதாைத்திற்க்காை கநாபல் பரிலச கபற்ற
முதல் இந்தியர் யார் ?
148. மணநூல் என்று அலைக்கப்படும் காப்பியம்
எது?
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உைகத் தமிைாராய்ச்சி மன்றம், வட
அகமரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் கபரலவ
(Federation of Tamil Sangams of North America,
FETNA), மற்றும் சிகாககா தமிழ்ச்சங்கம் .
அகைக்சாண்டர் கிரஹாம்கபல் (Alexander
Graham Bell)
கலியாகமா மார்க்ககானி (Guglielmo Marconi)
ஹான்ஸ் லிப்கபர்கே (Hans Lippershey)
சிலிக்கா (Silica)
கலிலிகயா கலிலி(Galileo Galilei)
ஐசக் சிங்கர் (Isaac Singer)
அமீலியா ஏர்ஹார்ட் (Amelia Earhart)
கஸ்கடவ் ஈபிள் (Gustave Eiffel)
அயர்ைாந்து (Ireland)
காஸ்பியன் கடல் (Caspian Sea)
நார்கவ (Norway)
மார்ககரட் தாட்சர்(Margaret Thatcher)
ஆபிரகாம் லிங்கன்
வில்லியம் கஹன்றி ஹாரிசன் (William Henry
Harrison )
சீத்தலை சாத்தைார்.
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
உ. கவ. சாமிநாதய்யர்
ஜி.யு.கபாப்
சர்தார் வல்ைபாய் பகடல்
கணியன் பூங்குன்றைார்
அப்துல் கைாம்
அன்லை கதரசா
சீவக சிந்தாமணி
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149. உப்புத் தண்ணீரில் வளரும் மரத்தின் கபயர்
என்ை?
150. வீரமாமுனிவரின் இயற்கபயர் என்ை?

மாங்குகராவ்
கான்ஸ்டாண்லடன் கொசப் கபஸ்கி
(Constantine Joseph Beschi)

பைகமாழி
1.

அேத்தின் அழகு முேத்தில் பதரியும்

2.

அடி உதவுவது தபால் அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டார்ேள்

3.

ஆக்ேப் பபாறுத்தவர் ஆைப் பபாறுப்பதில்கை

4.

ஆற்றிதை தபாட்டாலும் அளந்து தபாடு.

5.

இளங்ேன்று பேமறிோது.

6.

இளகமயில் ேல்.

7.

உண்ட வீட்டுக்கு பரண்டேம் நிகனக்ோதத

8.

ஊருடன் ஒட்டி வாழ்.

9.

எங்தே புகேயுண்தடா அங்தே பநருப்பு உண்டு.

10. எய்தவன் இருக்ே அம்கப தநாவாதனன் ?
11. எருது தநாய் ோக்கேக்குத் பதரியுமா?
12. எலி வகளோனாலும் தனி வகை தவண்டும்.
13. ஐந்திதை வகளோதது, ஐம்பதிதை வகளயுமா?
14. ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு.
15. நல்ை மாட்டிற்கு ஒரு சூடு. நல்ை மனிதனுக்கு ஒரு ப ால்.
16. ேகரப்பார் ேகரத்தால் ேல்லும் ேகரயும்.
17. ேைேம் பிைந்தால் நிோேம் பிைக்கும்.
18. தாகேப்தபாை பிள்கள நூகைப்தபாை த கை.
19. குற்ைம் பார்க்கின் சுற்ைம் இல்கை
20. குரங்கின் கேப் பூமாகை
21. கூடி வாழ்ந்தால் தோடி நன்கம.
22. பேடுவான் தேடு நிகனப்பான்.
23. கேக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்கை.
24. தோழி மிதித்துக் குஞ்சு முடம் ஆகுமா?
25.

ட்டியில் இருந்தால் தான் அேப்கபயில் வரும்.

26. சின்ன மீகனப் தபாட்டுப் பபரிே மீகனப் பிடி.
27. ப ய்வன திருந்தச் ப ய்.
28. தந்கத தாய் தபண்
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29. தம்பி உகடோன் பகடக்கு அஞ் ான்.
30. நாய் விற்ை ோசு குகரக்குமா?
31. நிழலின் அருகம பவயிலில் பதரியும்.
32. தநாேற்ை வாழ்தவ குகைவற்ை ப ல்வம்.
33. பேலில் பக்ேம் பார்த்துப் தபசு, இரவில் அதுதானும் தப ாதத
34. பணம் பந்தியிதை, குணம் குப்கபயிதை
35. பதைாத ோரிேம் சிதைாது.
36. பழேப் பழேப் பாலும் புளிக்கும்.
37. பாம்பின் ோல் பாம்பு அறியும்.
38. பிள்களகேயும் கிள்ளிவிட்டு பதாட்டிகையும் ஆட்டாதத
39. புத்திமான் பைவான்
40. புலிக்குப் பிைந்தது பூகனோகுமா?
41. பூகனக்குக் போண்டாட்டம், எலிக்குத் திண்டாட்டம்.
42. பூதவாடு த ர்ந்த நாரும் மணம் பபறும்.
43. பபாறுகம ேடலினும் பபரிது
44. தபாதும் என்ை மனதம பபான் ப ய்யும் மருந்து
45. மரம் கவத்தவன் தண்ணீர் வார்ப்பான்.
46. முள்கள முள்ளால் எடு
47. மூத்ததார் ப ால் வார்த்கத அமுதம்.
48. ோகன இருந்தாலும் ஆயிரம் பபான், இைந்தாலும் ஆயிரம் பபான்.
49. ோகன வரும் பின்தன மணி ஓக வரும் முன்தன
50. வரவு எட்டணா ப ைவு பத்தணா

NOTE: The Pazhamozhikal BELOW are the NEW SYLLABUS added to the previous 50 as of
June 17, 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

அடி கமல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும்.
ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு.
ஆலும் கவலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் கசால்லுக்குறுதி.
ஆைமறியாமல் காலை விடாகத
இளலமயில் கசாம்பல் முதுலமயில் வருத்தம்.
இலறக்கிற ஊற்கற சுரக்கும்.
உப்பிட்டவலர உள்ளளவும் நிலை.
எலி கபால் கதான்றும் பலகவலையும் புலி கபால் எண்ணு.
எறும்பு ஊர கல்லுந் கதயும்.
ஏட்டுச் சுலரக்காய் கறிக்கு உதவாது.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

சுண்லடக்காய் கால் பணம் சுலமக்கூலி முக்கால் பணம்
ஒரு பாலைச் கசாற்றுக்கு ஒரு கசாறு பதம்.
ஒரு கபாய்லய மலறக்க ஒன்பது கபாய்.
கட்டிக்ககாடுத்த கசாறும் கசால்லிக்ககாடுத்த வார்த்லதயும் பை நாள் தாங்காது.
கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குலறயாது.
காமாலைக் கண்ணுக்குக் கண்டகதல்ைாம் மஞ்சள் நிறம்.
காய்த்த மரம் கல் அடிபடும்.
காற்று உள்ளகபாகத தூற்றிக்ககாள்.
குலரக்கிற நாய் கடிக்காது.
குற்றமுள்ள கநஞ்சு குறுகுறுக்கும்.
கூழுக்கும் ஆலச, மீலசக்கும் ஆலச.
ககட்டலதகயல்ைாம் நம்பாகத நம்பிைகதல்ைாம் கசால்ைாகத.
ககாபம் உள்ள இடத்தில் குணம் உண்டு.
சாது மிரண்டால் காடு ககாள்ளாது.
சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும்.
சிறு துளி கபரு கவள்ளம்.
கசய்யாதிருப்பலதவிட தாமதித்துச் கசய்வது கமல்.
தன் லககய தைக்குதவி.
தைக்கு மிஞ்சித் தான் தாை தருமம்.
தனி மரம் கதாப்பாகாது.
நடந்தால் நாகடல்ைாம் உறவு, படுத்தால் பாயும் பலக.
நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது.
நிலற குடம் நீர் தளும்பாது. குலற குடம் கூத்தாடும்.
நுணலும் தன் வாயால் ககடும்.
கநருப்பில்ைாமல் புலகயாது.
பசியுள்ளவன் ருசி அறியான்.
பணம் பத்தும் கசய்யும்.
பருவத்கத பயிர் கசய்.
புயலுக்குப் பின்கை அலமதி.
பூ விற்ற காசு மணக்குமா?
கபராலச கபருநட்டம்.

42.
43.
44.
45.

கபாறுத்தார் பூமி ஆள்வார்.
மடியிகை கைமிருந்தால்தான் வழியிகை பயம்.
மின்னுவது எல்ைாம் கபான்ைல்ை.
யாலைக்கும் அடி சறுக்கும்.
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46.
47.
48.
49.

யாலைக்ககாரு காைம் வந்தால், பூலைக்ககாரு காைம் வரும்.
வருமுன் காப்பதறிவு.
வல்ைவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்.
விட்டுக்ககாடுப்பவன் ககட்டுப்கபாவதில்லை ககட்டுப்கபாறவன்
விட்டுக்ககாடுப்பதில்லை.
50. விலை விலதத்தவன் விலை அறுப்பான், திலை விலைத்தவன் திலை அறுப்பான்.

கசால் விலளயாட்டு : கனிகள்
•
•
•

200 words will be provided as syllabus for the Regional/ Zonal competition.
Additional 200 words will be provided for Semifinal and Final rounds.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 400 words assigned as syllabus.

IMPORTANT GAME RULES:
❖ Total of 10 words will be given to each team. Participant in a team will try to find the

“Tamil” word based on the clues given by their teammate. (similar to “ஒரு வார்த்தை
ஒரு லட்சம்” format)

❖ 6 words directly from the syllabus provided and 4 related words outside of the syllabus.
For example: Word from syllabus – Related words outside of syllabus
1. அம்மா - தாய், அன்கன, அப்பா.,உைவுமுகைேள்.,
2. சூரிேன் - ஆதவன்,ேதிரவன்
❖ The person who is giving the clue should state the appropriate word # (eg. “Number 1”)

and then start giving the clues. This will help the judge know which word the participant
has picked to give the clues.

❖ The participant can randomly choose any “number order” to give the clues. (For example:
Number 1, Number 3, Number 5, Number 4 & Number 2.)

❖ Find as many words within the given time. All of the clues must ONLY be a 1-word
RELEVANT clue.

❖ No codes or hints should be provided in the words that are given as clues.

❖ Max of 3 relevant clues can be provided to find a word.
❖ The clues should be given only in Tamil (Clues may be synonyms, antonyms, nouns,
verbs, adjectives, rhyming words etc.)
❖ No action or hand gesturing allowed.
❖ Portion/part of the answer word should not be given as clues.
For example: ோய் – பாேற்ோய், பழம் – மாம்பழம்

❖ Clues should not be irrelevant (eg. specific to the participants)
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For example : Clue#1.உனக்கு, Clue#2.பிடித்ை,
Answer: இட்லி

Clue#3.உணவு

கசால் வங்கி
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அேம்
அக்ோ

அகைதபசி
அல்லி

ஆந்கத
ஆயிரம்

ஈ
ஈகே

எலி
எலுமிச்க

ேடன்
ேடிோரம்

ேரி
ேருப்பு

கிளி
கிகள

அக
அச் ம்
அச் ாணி
அடிகம
அடுப்பு
அகட

அவகர
அவல்
அவள்
அவிேல்
அழகு
அழி

ஆைமரம்
ஆவணி
ஆழம்
ஆறு
இங்கு
இக

எலும்பு
எழுது
எறும்பு
ஏணி
ஏரி
ஏர்

ேடிதம்
ேடினம்
ேகட
ேகடசி
ேட்டம்
ேட்டிடம்

ேரும்பு
ேருவாடு
ேல்
ேல்வி
ேவகை
ேழுகு

கீகர
கீதழ
குடி
குகட
குட்கட
குணம்

அகண
அதி ேம்
அதிர ம்
அப்பளம்
அகமதி
அம்பு
அம்மா
அரசி

அழுகே
அழுக்கு
அறிவு
அகை
அன்னம்
அன்பு
ஆசிரிேர்
ஆக

இடது
இடம்
இகட
இட்லி
இதேம்
இகம
இரயில்
இரவு

ஏகழ
ஏன்
ஒட்டேச்சிவிங்கி
ஒட்டேம்
ஒலி
ஒழுக்ேம்
ஒளி
ஒன்பது

ேட்டில்
ேணிப்பபாறி
ேண்
ேண்ணாடி
ேண்ணீர்
ேதவு
ேதிர்
ேகத

ேழுத்து
ேளிமண்
ேறி
ேகை
ேனவு
ேனி
ோேம்
ோகிதம்

அரிசி
அரிது
அருதே
அரும்பு
அருவி
அகர
அைங்ோரம்
அலுவைேம்

ஆச் ரிேம்
ஆடல்
ஆடி
ஆடு
ஆகட
ஆட்டம்
ஆணி
ஆண்

ஓக
ஓடம்
ஓடு
ஓணான்
ஓநாய்
ஔகவோர்
ேடகை
ேடல்

ேத்திரிக்ோய்
ேபடி
ேப்பல்
ேம்பம்
ேம்பு
ேயிறு
ேரங்ேள்
ேரடி

ோசு
ோடு
ோது
ோேம்
ோய்
ோரம்
கிணறு
கிண்ணம்

குதி
குதிகர
குப்கப
கும்பல்
குரங்கு
குருதி
குழந்கத
குழம்பு
குழல்
குளம்
குளிேைகை
குளிேல்
குளிர்
குைட்கட
குறிஞ்சி
பதரு

அகை

ஆதவன்

இரும்பு
இைவ ம்
இகை
இளகம
இைகு
இைங்கு
இனிப்பு
இன்பம்
இன்று

ஈட்டி
ஈரம்
உடல்
உகட
உட்ோரு
உணவு
உண்டிேல்
உண்கம
உதடு
உதவு
உப்பு
உயிர்
உருண்கட
உைேம்
உளுந்து
ஊசி
ஊஞ் ல்
ஊர்
எட்டு
எண்
எண்பணய்
எப்படி
எருகம

ேடற்ேகர

ேரண்டி

கிழக்கு

பிைந்தநாள்

Note: Please see BELOW New Syllabus words (200) for OVOL Kanigal Level as of June 17th 2019
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அகராதி

எழுத்து

கூண்டு

சிக்கனம்

தக்காளி

தீ

பணம்

மான்

அசல்

எறும் பு

கூந்தல்

சிங் கம்

தங் கம்

தீவு

பண்பு

மின்னல்

அமுது

ஏற் றம்

கூரர

சித்திரம்

தச்சர்

துன்பம்

பதக்கம்

முகில்

அரங் கம்

ஓட்டம்

ககாக்கு

சித்திரர

தரட

தூங் கு

பதவி

கமாழி

அரண்மரன

ஓவியம்

ககாசு

சிரமம்

தட்டு

தூண்

பதில்

கமௌனம்

அரும் பு

கட்டுப் பாடு

ககாஞ் சம்

சிரல

தண்டரன

தூண்டில்

பந்தல்

யாக்ரக

அறிவிப் பு

கருரண

ககாடி

சிவப் பு

தந்தம்

தூரம்

பாரலவனம்

யாழ்

அன்பு

கரும் பலரக

ககாட்ரட

சிறப் பு

தந்திரம்

கதரியவில் ரல பிரழ

யாரன

ஆரவாரம்

கரல

ககாபம்

சிறுமி

தபால்

கதங் காய்

புகழ்

வகுப் பு
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நடுவர்களின் தீர்ப்கப இறுதியாைது !!!!
பங்ககற்பாளர்கள் அலைவருக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்கள் !!!!!

தமிழில் கபசுகவாம் தமிழ் வளர்ப்கபாம் !!!!!

