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TRB - TNTET - STUDY MATERIAL 

 
 

 
 

CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY - I 
குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும் – I 

1) உளவியக்கச் செயல் ெிந்ைித்ைல். 
2) உடலியக்கச் செயல்களுள் ெில நடத்ைல், நீந்துைல், பாடுைல் 
3) தெக்கி என்ை கிமேக்கச் சொல்லின் சபாருள் உயிர் 
4) மலாகஸ் என்ை கிமேக்கச் சொல்லின் சபாருள் அைிவியல் 
5) உற்றுமநாக்கல் முதையில் உள்ள படிகள் 4.  (உற்று மநாக்கல்,நடத்தைதயப் பைிவு செய்ைல், 

ஆய்வு செய்ைல், சபாதுதேப்படுத்துைல்) 
6) ோணவர்களின் கற்ைல் அதடவுகதள ேைிப்படீு செய்வைன் மூலம் அைியலாம். 
7) உற்றுமநாக்கல் முதையின் நான்காம் நிதல சபாதுதேப்படுத்துைல். 
8) பரிமொைதை முதையில் குழந்தைகள் பிரிக்கப்பட்ட குழுக்களின் எண்ணிக்தக 4. 
9) கல்வி உளவியலில் ேிக முக்கியோக கருைப்படுவது ோணவரின் ேை இயல்புகதள அைிவது. 
10) துலங்கதளத் மைாற்றுவிப்பைில் ைதெகளும், சுேப்பிகளும் பங்கு சகாள்கின்ைை. 
11) ேைிை நேம்புத் சைாகுைி 3 பகுைிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. (தேய நேம்புத் சைாகுைி, சவளி நேம்புத் 

சைாகுைி, ைாைியங்கு நேம்புத் சைாகுைி) 
12) உடலின் ேற்ை எல்லாப் பகுைிகளின் செயல்கதள இதணக்கும் உயிர் தேயோக மூதள 

விளங்குகிைது. 
13) உடலுறுப்புகளின் இயக்கங்கள் ைதெகள் சுருங்கி  விரிவைால் ஏற்படுகின்ைை. 
14) உற்றுமநாக்கல் முதையில் மூன்ைாவது படி வதகபடுத்ைி ஆய்வு செய்ைல். 
15) நாளேில்லா சுேப்பிகள் உடல் ேைப்பண்புகதள  உருவாக்கி பாைிப்பைால் ேைிைைது ஆளுதேதய 

நிர்ணயிக்கின்ைை. 
16) அன்ைாட வாழ்வில் ஏற்படும் பிேச்ெதைகளுக்குத் ைீர்வு காண உைவிய இயக்கங்கள் வழிகாட்டுைல் 

இயக்கங்கள் . 
17) ஒருவைது உள்ளத்ைில் உள்ளைவற்தை ைாமை விறுப்பு சவறுப்பின்ைி ஆோய்ந்து பகுத்ைாய்ந்து 

வதகப்படுத்ைி முடிவுக்கு வருைல் அக மநாக்கு முதை எைப்படும். 
18) ஒருவன் ைன்தைமய அைிந்து சகாள்ளும் முதை அகமநாக்குமுதை. 
19) ேைைின் இேண்டு நிதலகள் கைவிலி, நைவிலி. 
20) வளர்ச்ெி எைப்படுவைில் இதணந்து செயல்படாை ஒன்று உடல் வளர்ச்ெி.  
21) உடற்கூறுப் பண்புகளில் மெோைது பண்புகள். 
22) மூைாையர்களிடேிருந்து சைாடர்ந்து வழிவழியாக உடல், உளப்பண்புகள் பின் ெந்ைைிகளுக்கு ஜனீ்கள் 

மூலோக கடத்ைப் படுகின்ைை. 
23) ஒருவைது வளர்ச்ெிதயயும், நடத்தைதயயும் அவனுக்குப் புைத்மையிருந்து கட்டுப்படுத்தும் 

ஏதுக்கள் அந்ை நபரின் ேேபு நிதல எைப்படும். 
24) ேைிைைில் உள்ள குமோமோமொேின் எண்ணிக்தக 23 மஜாடி. 
25) குழந்தையின் வளர்ச்ெியின் அளவும், மவகமும் உடலிள்ள காேணிகளாலும் சூழ்நிதலயாலும்  

கட்டுப்படுத்ைப்படுகின்ைை. 
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26) குதைவுப் பகுப்பில் குழந்தையாைது ைாய், ைந்தையிடம் இருந்து ைைித் ைைியாகப் சபற்றுக் 
சகாள்ளும் குமோமோமொம்களின் எண்ணிக்தக 23 மஜாடி .  

27) ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்ெி என்பது சூழல் ேற்றும் ேேபு இவற்ைின் கூட்டு விதளவாகும்  
28) குற்ைம் புரியும் இயல்பும் பேம்பதேப் பண்பாகும் என்பதை ஆோய்ச்ெி மூலம் விளக்கியவர் 

சேண்டல் 
29) ேைிை வளர்ச்ெிதயத் ைீர்ோைிப்பது ேேபு நிதலயும் சூழ்நிதலயும் 
30) உடற்கூறுப் பண்புகள் உளக்கூறுப் பண்புகள் அதைத்தும் சூழ்நிதல உட்பட்டைாகும் 
31) ேேபு நிதலக்கு முக்கியக் காேணோக விளங்குவது ஜனீ் 
32) ஜனீ்களின் வடிவம் பாெிேணி  
33) ஒரு கரு இேட்தடயர் உருவாக்கத்ைில் கருவுருைலில் பங்மகற்கும் விந்ைணுக்களின் எண்ணிக்தக 

1 , அண்டணுக்களின் எண்ணிக்தக 1 
34) இரு கரு இேட்தடயர் உருவாக்கத்ைில் கருவுருைலில் பங்மகற்கும் அண்டணுக்களின் எண்ணிக்தக 

2  , விந்ைணுக்களின் எண்ணிக்தக 2 
35) ேைிை செல்லின் 23 மஜாடி குமோமோமொம்கள் ஒமே வதகயாய் X,X என்று அதேந்ைால் 

சபண்ணாகவும், X,Y என்ைதேந்ைால் ஆணாகவும் பிைப்பு ஏற்படுகிைது. 
36) கார்ல் பியர்ென் ஏழு ைதலமுதைகளில் ஆோய்ந்ை நபர்களின் எண்ணிக்தக 1260 
37) குழந்தையின் ஒவ்சவாரு பகுைியின் வளர்ச்ெியும் ெில குைிப்பிட்ட விைிகளுக்குட்பட்மட 

நிகழ்வைாகும் 
38) ஒவ்சவாரு உயிேணுவிலும் 23மஜாடி குச்சு மபான்ை குமோமோமொம்கள் உள்ளை 
39) ஒரு குழந்தை ேண்ணில் பிைக்கும் மபாது ைன் ைாய்,ைந்தையின் முக்கிய இயல்புகதளப் சபற்று 

பிைக்கின்ைது 
40) ஒரு குழந்தையின் வளர்ச்ெி என்பது சூழல்,ேேபு இதவ இேண்டின் கூட்டு விதளவாகும் 
41) ஜனீ்களின் சைாகுப்பு காேணோக ஒற்றுதேக்கு காேணோக இருக்கும் ேேபுநிதல, மவற்றுதேக்கும் 

காேணோக உள்ளது.  
42) அசேரிக்காவில் வாழும் ெீைர்கதள விட ெீைாவில் வாழும் ெீைர்களின் உயேம் குதைவு 
43) முைிர்ச்ெி,அளவு சபருக்கம் ஆகிய இருசெயல் முதைகளும் வளர்ச்ெி என்பதுள் அடங்கும் 
44) வளர்ச்ெியின் அளவும் மவகமும் குழந்தையின் உடலில் உள்ள காேணி,சூழ்நிதல ஆல் 

கட்டுபடுத்ைப்படுகின்ைை 
45) நம்முதடய மூைாதையர்களிடேிருந்து சைாடர்ந்து வழிவழியாக உடல், உளப்பண்புகள் பின் 

ெந்ைைிகளுக்கு ஜனீ்களின் மூலோகத் ைேப்படுகின்ைை இைதை உயிரியல், ேேபுநிதல எைப்படும் 
46) ஆணில் உள்ள ஒரு மஜாடி பால் குமோமோமொம்கள் X,Y 
47) சவவ்மவறு பாலிைத்தையும், ேேதபயும் சபற்றுள்ள இேட்தடயதே இரு கரு  இேட்தடயர் என்பர் 
48) ஒரு கரு இேட்தடயர் ஒமே பாலிைத்தைச் மெர்ந்ைவர்களாகவும், ஒமே ேேபு நிதலதயயும் 

சபற்ைிருப்பர் 
49) ஜனீ்களின் சைாகுப்பு காேணோக ஒற்றுதேக்குக் காேணோக இருக்கும் ேேபு நிதல, 

மவற்றுதேக்கும் காேணோக இருக்கிைது  
50) ஒரு குழந்தை முந்தைய ைதலமுதை முன்மைார்களிடம் இருந்து 1/8 பங்கு ேேபுக் கூறுகதளப் 

சபறுகிைது 
51) சபண்ணில் உள்ள ஒரு மஜாடி பால் குமோமோமொம்கள் X,X 
52) முன் குேேப் பருவம் பருவத்ைில் இைப்சபருக்க உறுப்புகள் வளர்ந்து பக்குவேதடகின்ைை 
53) உறுப்புகள் ைாைாக வளர்ந்து வயைிற்மகற்ப பக்குவேதடைல் முைிர்ச்ெி 
54) பரிோண வளர்ச்ெியில் உச்ெத்ைின் உள்ள உயிரி ேைிைன்  
55) ேைச் செயல்கள் என்பது கவைம், கற்ைல், ெிந்ைதை   
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56) குழந்தைப் பருவ மநாய்கள் ைட்டம்தே, கக்குவான், நிமோைியா 
57) அடிப்பதட ேைசவழுச்ெிகளில் ஒன்று சபாைாதே  
58) ெிக்கலாை ேைசவழுச்ெிகளில் ஒன்று ைற்சபருதே 
59) குழந்தைகளின் ேைசவழுச்ெிதய பாைிக்கும் மநேடியாை காேணி ெரியாை கவைிப்பின்தே 
60) ோைாத் ைன்தேதய புரிந்து சகாள்ள இயலாை பியாமஜ நிதல இேண்டாம் நிதல  
61) முதைப்படுத்ைப்பட்ட ோற்ைம் என்பது சூழல் சபாறுத்து ோறுபடும்   
62) குழந்தையின் எதட ேற்றும் உயேத்ைில் அைிகரிப்பு வளர்ச்ெி  
63) “ஆேம்ப கல்வி வயைிைர்” என்று பின் குழந்தை பருவம் குைிப்பிடுகிமைாம் 
64) ேைிை வளர்ச்ெியில் ேிக முக்கிய காேணியாக அதேபதவ உதைவிடம், உணவு 
65) நுண் ைதெ இயக்கத்ைிைன் வளர்ச்ெி நதடசபறுவது கண், விேல்கள், தக 
66) ேைச் செயல்களில் ஒன்று கவைம்  
67) பியாமஜயின் இேண்டாம் நிதல 18 ோைம் முைல் 7 வயது வதே 
68) குழந்தையின் முழுப் பரிோண வளர்ச்ெியில் கடிைோை செயல் சோழித்ைிைன் வளர்ச்ெி 
69) ைத்துவ ரீைியாக புரிந்து சகாள்ள முடியாை கருத்துக்கதள 5-10 வயைிைருக்கு ைவிர்க்க மவண்டும்  
70) பியாமஜ சுவிஸ் நாட்டு அைிஞர்  
71) பியாமஜயின் நான்காம் நிதல 12 வயைிற்கு மேல் 
72) நல்ல ேைசவழுச்ெிகள் அன்பு, ேரியாதை, சபருந்ைன்தே  
73) ெிக்கலாை ேைசவழுச்ெிகளில் ஒன்று சபாைாதே   
74) அச்ெத்தைப் மபாக்க ைிைதே, ைன்ைம்பிக்தக, காப்புணர்ச்ெி ஆகியவற்தை வளர்க்க மவண்டும்  
75) ெமூகத்ைிைன் வளர்ச்ெிக்கு உைவுவது செயல்வழிக் கற்ைல் கற்பித்ைல் முதை 
76) வளர்ச்ெியில் முதைப்படுத்ைப்பட்ட ோற்ைம் ஓர் உயிரியின் ேேபு அணுதவ சபாறுத்து ோறுபடும் 
77) எழுதுைல், வதேைல், வண்ணம் ைீட்டுைல் ஆகியதவ இயக்க  வளர்ச்ெியின் இயக்கத்ைிைன் வளர்ச்ெி 

எைப்படும்  
78) ேைிை வளர்ச்ெியாைது சநகிழ்வு ைன்தே உதடயது 
79) உடல் வளர்ச்ெியில் ேைிைைின் ேேபணுக்களில் குைிப்பிட்ட ஜனீ்கள் முக்கிய காேணியாக 

செயல்படுகிைது  
80) ேைிை வளர்ச்ெியில் ேிக முக்கிய காேணியாக அதேவது ெரிவிகிை உணவு  
81) சபண் குழந்தைகள் நுண்ைதெ வளர்ச்ெியில் மேம்பட்டும் ஆண் குழந்தைகள் சபருந்ைதெ வளர்ச்ெி 

ைிைன்களில் மேம்பட்டும் காணப்படுவர் 
82) குழந்தையின் முப்பரிோண வளர்ச்ெியில் சோழித்ைிைன் வளர்ச்ெி என்பது ேிகக் கடிைோை 

ஆைால் குைிப்பிடத்ைக்க செயல் 
83) ஆெிரியர்கள், சோழிப் பிேமயாகத்ைில் நிகழும் ைவறுகதள ைிருத்துவைன் மூலம் சோழி வளர்ச்ெி 

மேம்பாடு அதடயும் 
84) குழந்தை பிைந்து நான்கு ோைம் வதே அைன் ேைசவழுச்ெி  உடல் மைதவகள் சபாறுத்மை 

அதேயும்  
85) மைதவயில்லா ேைக் கலக்கத்தையும், ஆற்ைல் ெிதைதவயும் உண்டு பண்ணுவது ெிைம் 
86) ேைிைன் ேட்டுமே பிைப்பில் முைிர்ச்ெியற்ை நிதலயில் ைிைன்கதள சபற்றுள்ளான் 
87) ெமூக வளர்ச்ெி, ேைசவழுச்ெி  இேண்டும் ெமூக சூழல் ைன்தேதய சபாறுத்து அதேயும்   
88) குழந்தைகளிதடமய சபாதுவாக மபச்ெில் ஏற்படும் ெிக்கல் ேழதல மபச்சு 
89) ேைிைனுக்கு உரிய ெிைப்பு பண்புகள் அைிைல் ேற்றும் மபசுைல்  
90) இருபைாம் நூற்ைாண்டில் சோழி வளர்ச்ெி ேிக விதேவாக ஏற்பட்டது  
91) சோழி வளர்ச்ெியில் விதேவாக முன்மைற்ைேதடவது சபண் குழந்தை 
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92) மபசுவைில் ெிேேம், அர்த்ைேற்ை மபச்சு ஆகியவற்ைிற்கு வாய், சைாண்தட, நாக்கு உள்ள பகுைி 
பாைிக்கப்படுவமை காேணோகும்.  

93) உடல் மைதவ, ேற்றும் உள் தூண்டல் காேணோக ேைசவழுச்ெி ஏற்படுகிைது  
94) அடிப்பதட ேைசவழுச்ெி, அச்ெம் என்பது பிைவியிலிருந்து மைான்ைக்கூடிய ஒரு 

ேைசவழுச்ெியாகும் 
95) ெமூக கற்ைல் சகாள்தக சவளியிடப்பட்ட ஆண்டு 1925 (ஆல்பிேட் பாண்டுோ) 
96) ேேபணுவில் ஏற்படும் ோற்ைங்கள் ேேபணு குதைபாடு ஆகும்  
97) கூட்டுக் குடும்ப வாழ்க்தக குழந்தைகளின் ேைஎழுச்ெி வளர்ச்ெிதய ஊக்குவிக்கும் 
98) அைிைல் என்பது எந்ை செயல்பாட்டின் மூலோக அைிதவப் சபறுகிமைாம் என்பைாகும்  
99) பியாமஜயின் அைிைல் ைிைன் வளர்ச்ெி 4 நிதலகதளக் சகாண்டது 

100) ெமூக இயல்பிதை  பின் குழந்தைப் பருவத்ைில் ஏற்படுத்துவைில் முக்கிய இடத்தைப் சபறுவது 
பள்ளி  

101) மேரிகவர் மஜான்ஸ் விளக்கிய கற்ைல் ஆக்கநிதலயுறுத்ைக் கற்ைல் 
102) ைிைதேயாக செயல்படும் ோணவர்களிடம் G (சபாது) காேணி அைிகம் காணப்படும் 

103) ைர்ஸ்டணின் கருத்துப்படி நுண்ணைிவு 7 அடிப்பதட ேைத்ைிைன்களால் ஆைைாகும் (சொல்லாற்ைல், 
சொல் மவகத்ைிைன், எண்ணாற்ைல், இட ஆற்ைல், நிதைவாற்ைல், புலன்காட்ெி மவகம், 
காேணகாரிய சைாடர்பு அைிைல்) 

104)  மூன்று துதளயிட்ட பலதக 2 வயது குழந்தைகளுக்குப் பயன்படுகிைது 

105) ேேக்கரிக்கும் நிலக்கரிக்கும் உள்ள மவறுபாட்தட அைியச்செய்யும் பிமை-தெேன் 
நுண்ணைிவுச்மொைதைகளுள் ஒன்ைாை ‘ஒப்பிடுைல்’ மொைதை 7 வயது  குழந்தைகளுக்காைைாகும்        

106) சவக்ஸ்லர் மொைதையில் 2 மொைதை சைாகுைிகள் உள்ளை (சொற் மொைதை (6), செயற் 
மொைதை (5) ) 

107) கற்ைலில் விதளவுகதள ஏற்படித்தும் காேணிகள் : ேைத்ைிைன், ஊக்குவித்ைல், இலக்கு, பரிசு, 
பயிற்ெி, ேைத்ைல், பயிற்ெி ோற்ைம் 

108) ஒரு மைதவதய நிதைவு செய்ய நம்தே முயல தூண்டும் நம்முள்மள இயங்கும் உந்துைல் 
பயிற்ெி  

109) கற்ைலில் நல்ல முன்மைற்ைத்தை அளிப்பது பயிற்ெி ோற்ைம்   

110) அனுபவங்கள் மூலோக நடத்தையில் ஏற்படும் ோற்ைம் கற்ைல் 

111) ேற்ை உயிரிைங்களிடம் இருந்து ேைிைன் அைிகோக சபற்றுள்ளது நுண்ணைிவு  

112) எைிர்ேதையாை வலுப்படுத்தும் தூண்டல் ைண்டதண  

113) ஒளி ஆற்ைல்  உட்காட்ெி கற்ைலில் மோதுகிைது  

114) ஒலி ஆற்ைல் காது உறுப்பின் ேீது மோதுகிைது 

முைல் நிதல சைாட்டு உணரும் பருவம் பிைப்பிலிருந்து 18 ோைங்கள் 
வதே 

இேண்டாம் நிதல ேைச்செயல்பாடுகளுக்கு 
முந்தைய நிதல 

18 ோைம் முைல் 7 வயது 
வதே 

மூன்ைாம் நிதல கண்கூடாக பார்ப்பதை தவத்து 
ெிந்ைித்து செயல்படும் 
ேைச்செயல் பாட்டு நிதல 

7 வயது முைல் 12 வயது வதே 

நான்காம் நிதல முதையாக மயாெித்து, 
ெிந்ைித்து எண்ணங்க 
ளின் அதடப்பதடயில் 
செயல்படும் ேைநிதல 

12 வயதுக்கு மேல் 
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115) சபாதுதேக்கருத்ைின் அடிப்பதட புலன் காட்ெி 
116) கற்ைல் நிதல சபறுவைற்காை உத்ைிகளுள் ஒன்று ேைப்பாடம் செய்ைல்  

117) மேரிகாவர் மஜான்ஸ் மொைதைக்கு பயன்படுத்ைிய விலங்கிைம் முயல் 

118) ஒருவைின் நடத்தையில் ஏற்படும் ோற்ைத்ைால் அவைிடம் கற்ைல் நிகழ்ந்துள்ளதை அைியலாம்.  

119) குழந்தைப்பருவத்ைில் முைிர்ச்ெியால் ஏற்படும் ோற்ைங்கள் உட்காருைல், நிற்ைல் 

120) குேே பருவத்ைில் வயது முைிர்ச்ெியால் ஏற்படும் ோற்ைங்கள் வளர்ைல், குேல் ோற்ைம்  

121) ஆெிரியரின் மபாக்மகாடு குழந்தை ஒத்துப்மபாைல் கற்ைலின் முைல் படியாகும் 

122) கற்ைல் ஒரு நுண்ணைிவு செயல்  

123) ேைத்ைிைன் அடிப்பதடயில் குழந்தைகதள விதேவாக கற்மபார், சேதுவாக கற்மபார், கற்ைலில் 
குதைபாடு உதடயவர் எை பிரிக்கலாம்  

124) மைதவ,விருப்பம் ஆர்வம் அகியதவ ஊக்க காேணிகளாகும் 

125) கற்ைல் அைிவு ொர்ந்ை செயல் எைக் கூைியவர்கள் புருைர்,பியாமஜ  

126) பயிற்ெி ோற்ைத்ைின் வதககள் 3 (மநர்ேதை,எைிர்ேதை,நடுநிதல) 
127) பரிசுசபாருள் உடன்பாட்டு முதையில் வலுவூட்டும் தூண்டதல ஏற்படுத்தும்  

128) உள்ளிருந்து இயங்கும் உந்துைல் நடத்தைக்கு ஊக்குவித்ைல் காேணோக அதேகிைது  

129) ஊக்குவித்ைல் இலக்தக அதடய மைதவப்படும் ெக்ைிதயயும் வலுவிதையும் அளிக்கிைது 

130) உடல் மைதவகள் அடிப்பதட ஊக்கிகளாக செயல்படுகின்ைை  

131) புைத்தூண்டல்களில் ைீடீசேை எழும் ோற்ைம் நம் விருப்பத்தை கவர்கிைது  

132) நாம் கவைித்ைல் செயலில் ஈடுபடும்மபாது ஆர்வங்கதள ேட்டும் மைர்ந்சைடுத்துக் கவைிக்கிமைாம்  

133) உளவியல் ஆய்வகத்ைிலுள்ள டாெிஸ்டாஸ்மகாப் என்ை கருவிதய உபமயாகித்து கவைவசீ்சு 
ஐஅைியலாம்  

134) ோணாக்கரின் கவைத்தை ஈர்க்க பாடப்புத்ைகத்தையும்  பயன்படுத்ைலாம் 

135) புைத்தூண்டல்களில் ைீடீசேை எழுவது மவறுபாடு 

136) கவைம் அடிப்பதடயில் ோணவர்களின் அதடவுத்ைிைதை வளர்த்துக்சகாள்ளலாம் 

137) உடல்நிதலதயப் சபாறுத்மை ேைநிதல அதேகிைது  

138) ோணவர்கள் இயல்பாகமவ விதளயாட்டில் ஆர்வமுள்ளவர்கள்  

139) ஒமே பாடத்தை நீண்ட மநேம் ோணவர்கள் கற்கும்மபாது சவறுப்பு ஏற்படும்  

140) ஊக்குவித்ைல் எைப்படுவது ஒரு விருப்பத்தை  நிதைவு செய்யும் செயலில் ஈடுபடத்தூண்டுவது 

141) நேது கவர்ச்ெிகதள நிர்ணயிப்பதவகளுள் ஒன்று சபாழுதுமபாக்கு செயல்கள்  

142) கவைத்ைிற்கு அடிப்பதட ஆர்வம் 

143) பரிசுகள் ஊக்குவித்ைலில் உடன்பாட்டுக் கூற்ைிதை வலியுறுத்துகின்ைை  

144) ைண்டதைகள் எைிர்ேதை பட்டதவ  

145) ொைதை ஊக்கியின் கருத்ைிதை டார்வின் என்பவர் விரிவாகக் குைிப்பிட்டுள்ளார்  

146) பிைப்பு முைல் இைப்பு வதே குழந்தை காப்புணர்தவப் சபற்ைிருக்கிைது 

147) எந்ை ஒரு ோணவணும் இயல்பிமலமய சுைந்ைிேத்துடன் இயங்கும் ேைத்மைதவதயக் 
சகாண்டுள்ளான்  

148) பிோணவாயு / உைக்கம் ஒரு இயற்தக ஊக்கியாகும்  

149) ைான் பிைோல் விரும்பப்படல் ஒரு செயற்தக ஊக்கியாகும் 

150) பாோட்டுகள் சபறுைல் ஒரு ெமூகத் மைதவயாகும்  

151) ஆபிேகாம் ோஸ்மலாவின் ஊக்கிகளின் எண்ணிக்தக 7 ஆகும்  

152) கல்விமுதை குழந்தையிைது இயல்புகளுக்கு ஏற்ை வளர்ச்ெிதய ைதட செய்யாை வதகயில் 
கட்டுப்பாட்தட செயல்படுத்ை மவண்டும் எைக் கூைியவர் ஜான் டூயி  

153) பாோட்டுக்கள்,ேைிப்சபண் வழங்குைல் மபான்ை ஊக்கிகதள வகுப்பதையில் செயல்படுத்ைலாம் 
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154) சவற்ைிகள் ோணவர்களது ைற்கருத்ைிதை உயர்த்ைி மேலும் சவற்ைிகதள சபை ஊக்கிகளாக 
அதேயும் 

155) நிதைவு கூறுைலின்  படிகள் கற்ைல், ேைத்ைிருத்ைல், ேீட்டைிைல், ேீட்டுக்சகாணர்ைல்  

156) ஆெிரியர்,ோணவர் உைமவ ேிகச்ெிைந்ை ஊக்குவிப்பாகும்   

157) புலன் காட்ெி,உற்றுமநாக்கல் மபான்ை பல செயல்களுக்கும் கவைம் அடிப்பதடயாக அதேகிைது  

158) நாம் ஒமே ெேயத்ைில் பார்க்கக்கூடிய சபாருட்களின் எண்ணிக்தக வதேயதைக்கு உட்பட்டைாகும்   

159) நம் கவைம் ஊெலாடும் ைன்தேயுதடயது  

160) ஆர்வம் இல்தலமயல்  கவைம் செலுத்ை இயலாது 

161) கவைித்ைல் நம் நைவுப்பேப்பின் மைர்ந்சைடுக்கப்பட்ட ஒன்ைாக உள்ளது  

162) ேைத்ைிருத்ைல் என்பது நிதைவுகூர்ைலின் 2ம் படி  

163) நிதைவும் ேைைியும் ஒற்மைாசடான்று இதணந்ைதவ  

164) உளவுப்பிைழ்வு எைப்படுவது ேைைி மநாய்  

165) ெிந்ைதை என்பது சைாடர்ந்து நிகழ்கின்ை ேைச்செயல்  

166) ஒருவது ேைத்ைிைன் அவன் சபற்றுள்ள அைிவிதைப் பயன்படுத்தும் விைத்தை சபாருத்து 
அதேயும்  

167) ோணவர்களிடம் ைன்ைம்பிக்தகதய வளர்க்கும் அனுோைம் பகுத்ைைிவு அனுோைம்  

168) ைைது எண்ணங்கதள பிைருக்கு சைரியப்படுத்ை ேைிைைால் ஏற்படுத்ைப்பட்டமை சோழி 
169) புலன் உறுப்புகள் கண்,காது,மூக்கு,வாய்,சேய்  

170) அைிவின் வாயில்கள் எைப்படுபதவ புலன்கள்  

171) ஏற்கைமவ சபற்ைிருக்கும் அனுபவத்ைின் அடிப்பதடயில் சபாருளின் ைன்தேயிதை அைிவது 
புலக்காட்ெி  

172) புலக்காட்ெியின்ைி நிதைவு எழாது  

173) செர்பார்டின் முதையில் பாடம் கற்பித்ைலில் முைல்படி ஆயத்ைம் ஆகும் 

174) ஆய்ந்ைைிைல் ெிந்ைதையின் முழுச்செயல்  

175) உளச்செயல்களில் ெிக்கல் ேிகுந்ைதும் கடிைோைதும் ேைைி ஆகும் 

176) ஆய்வுச்செயலில் சைாகுத்ைைிோைமும் பகுத்ைைிோைமும் இதணந்மை காணப்படும்   

177) சபாருளுணர்ந்து கற்பதவ சவகுநாட்கள் வதே ேைச்சுவட்டிலிருக்கும்  

178) ெிந்ைதை ைாைாகமவ ோறும் ைன்தேயுதடயது 

179) நாம் புலனுறுப்புகள் வாயிலாக புலன் உணர்தவப் சபருகிமைாம்  

180) காட்ெிப் சபாருமள ேைசவழுச்ெிக்கும்,செயல்களுக்கும் காேணோகும்  

181) ஒருவரிடம் ஏற்படும் ைற்கருத்துக்கு புலன்காட்ெியும் ஒரு காேணோகும்  

182) நம் சுற்றுப்புை சூழ்நிதலயில் காணப்படும் பல்மவறு சபாருள்களுடன் சைாடர்பு சகாள்ள 
புலன்காட்ெி உைவுகிைது 

183) பல சபாருளில் காணப்படும் சபாது செயல்கதள ைிேட்டி ஒன்றுபடுத்துைல் சபாதுதேக் கருத்ைின் 
அடிப்பதடயாகும்   

184) ேைத்ைல் என்பது ேைசவழுச்ெி காேணிகதளப் சபாறுத்ைது 

185) பின்ைர் கற்ை பாடப்சபாருள் அைற்கு முன்கற்ைைவற்தை பாைிப்பது பின்மைாக்கத்ைதட 

186) முன்பு கற்ைதவ அடுத்து கற்பைவற்தை ேைத்ைிருத்ைலில் குறுக்கிட்டு அவற்தை ேைக்கச் 
செய்வது முன்மைாக்கத்ைதட 

187) நுண்ணைிவு முைிர்ச்ெி என்பது 15/16 வயைில் முடிவதடகிைது  

188) ேைவயது என்பது அடிப்பதடவயது+கூடுைல் ோைங்கள்  

189) ேைவயது என்பது குழந்தைகளின் நுண்ணைிவு முைிர்ச்ெிதயக் குைிக்கும் அளவாகும்  

190) உளவியல் அைிஞர்களின் கூற்றுப்படி நுண்ணைிவு வளர்ச்ெி 16வயது  வதே நீடிக்கும்  
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191) சபாதுக் காேணி என்னும் ேைத்ைிைன் ஒருவர் செய்யும் அதைத்துசெயலிலும் இடம்சபறும்  

192) ைார்ண்தடக்கின் கூற்றுப்படி நுண்ணைிவு மூன்று காேணிகளால் ஆைது 

193) கருத்ைியல் நுண்ணைிவு, சபாைியியல் ொர்ந்ை நுண்ணைிவு , ெமூக நுண்ணைிவு எை மூவதகயாக 
நுண்ணைிதவப் பகுத்ைவர் ைார்ண்தடக் 

194) ைர்ஸ்டைின் கருத்துப்படி நுண்ணைிவு ஏழு வதகயாை அடிப்பதட ேைத்ைிைன்களால் ஆைது ஆகும். 
(சொல்லாற்ைல், சொல்மவகத்ைிைன், எண்ணாற்ைல், இடஆற்ைல், நிதைவாற்ைல், புலன்காட்ெிமவகம், 
காேணகாரியசைாடர்பைிைல்)  

195) காலவயது வயது ஒருவரின் உண்தே வயைாகும்  

196) ஒமே மநேத்ைில் பலைேப்பட்டவர்கதள மொைிப்பைற்க்காக சைாகுைிச் மொைதைகள் மைான்ைிை  

197) நுண்ணைிவுச் மொைதைகளில் உள்ள உருப்படிகள் ஒருவருதடய ெமூக சபாருளாைாே நிதலதயச் 
ொர்ந்ைிருக்கும் 

198) நுண்ணைிவு மொைதையால் ேட்டுமே உண்தே நிதலதய அைியமுடியும் 

199) நுண்ணைிவாைது ைைித்ை ைிைதை ேட்டுமே சகாண்டைன்று  

200) இேட்தடக்காேணி மகாட்பாட்தட கூைியவர் ஸ்பியர்சேன்   

201)  ஸ்பியர்சேன்ைின் கருத்துப்படி நுண்ணைிவு 2 காேணிகளால் ஆைது(சபாதுக்காேணி,ெிைப்புக்காேணி)  

202) ஆக்கச்ெிந்ைதைக்கு விரி,குவி ெிந்ைதை மைதவ  

203)  ஆக்கச்ெிந்ைதை அைிவு ொர்ந்ை கூறுகளால் ஆைது 

204)  ஆக்கத்ைிைைின் மவோக விரிெிந்ைதை,கற்பதை செயல்படுகின்ைை 

205) அதைவரிடமும் ஆக்கத்ைிைன் உள்ளது  

206)  பிேச்ெிதைகளுக்காை விளக்கம் ேைைில் ைீடீசேை உள்சளாளி மபாலத் சைன்படுகிைது 

207) ஆக்கத்ைிைனும் நுண்ணைிவும் ஒன்ைல்ல 

208)  குழந்தைகளிடம் ஆக்கச்ெிந்ைதை ேலர்வது சபரும்பாலும் ஆெிரியர்,பள்ளிச் சூழதல 
சபாருத்ைைாகும் 

209) ோணவர்களிடம் ஆக்கத் ைிைதை மேம்படுத்ை அவர்களது விரிவாை ெிந்ைதைதய வளர்க்க 
மவண்டும்  

210) புைியவற்தை கண்டுபிடித்ைலுக்காை ஆக்க ெிந்ைதையில் 4 படிகள் உள்ளை. (ஆயத்ைநிதல, 
உள்வளர்ச்ெி, விளக்கம் பளிச்ெிடல், ெரிபார்த்ைல்)  

211) ேைிைர்கள் அதைவரின் நடத்தையிலும் மவறுபாடுகள் காணப்படுகின்ைை  

212)  ஒருவர் சவளிப்படுத்தும் நடத்தைகள் ஐ சபாருத்து அவரின் குணாைிெயத்தை பற்ைி முடிவுக்கு 
வருகிமைாம் 

213)  ஆளுதேயின் வதககள் 2. (உளப்பண்புகள் அடிப்பதடயிலாை அணுகுமுதை, வதகபாடு 
அணுகுமுதை) 

214)  ேைிைரின் ஆளுதேதயத் மைாற்றுவிக்கும் காேணிகளின் எண்ணிக்தக 3. 
 

ஆளுதேக் காேணிகள் 

  உயிரியல் காேணிகள்   ெமூகவியல் காேணிகள்   உளவியல் காேணிகள் 

உடல்ொர்ந்ைபண்புகள் 
நாளேில்லாச்சுேப்பிகள் 
நேம்பு ேண்டலம் 

வடீு 
பள்ளி 
பண்பாடு 
சோழி 

நுண்ணைிவு 
ஊக்கம் 
ேைசவழுச்ெி 
ேைப்பான்தே 
அக்கதை 
பற்று 
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215)  ஆளுதேதய அளவிடும் முதைகள்அகவய முதைகள், புைவய முதைகள், புைத்மைற்று 
நுண்முதைகள் 

216)  புைவயமுதைகளுள் ஒன்று உற்று மநாக்கல் 

217) ஒரு ெமுைாய பண்பாட்டில் ேக்களால் ேிக முக்கியோக கருைப்படுவது ஆளுதே ஆகும் 

218)  ஒருவர் சவளிப்படுத்தும் நடத்தைகதளப் சபாறுத்து அவரின் குணாைிெயம் பற்ைி முடிவுக்கு 
வருகிமைாம் 

219) ஆளுதே என்பது ஒருவரின் பண்புகளின் ைைித்ைன்தே வாய்ந்ை அதேப்பு ஆகும்    

220)  ைற்கால கல்வியின் முக்கிய மநாக்கம் ோணவரின் வளர்ச்ெிக்கு ஊக்கம் அளிப்பது 

221) புைத்மைற்று நுண்முதைகள் 3 வதகப்படும்.  (புலன் காட்ெி அணுகுமுதை, சபாருளைிமவாடு 
இதணத்ைைிமொைதை, உருவாக்கும் ெிந்ைதை) 

222) ஒதுங்கி நடக்கும் ஆளுதேக் மகாளாறுக்கு எ-கா யாருடனும் ெரியாக பழகாைவர்கள்  

223)  கில்பர்ட் என்பவரின் கூற்றுப்படி நுண்ணைிவு ஆக்கச் ெிந்ைதையின் கூைாகும் 

224) கிேகாம் வாலஸ் என்பவரின் கூற்றுப்படி ஆக்கச் ெிந்ைதையின் படிநிதலகள் 4  

225)  ஆக்கச் ெிந்ைதையின் படிநிதலகளில் ஒன்று ஆயத்ைநிதல 

226)  கில்பர்ட்டின் கூற்றுப்படி ஆக்கத்ைிைன் மொைதைகள் 3 வதக. 
(ைதலப்பு ைரும் மொைதை, கருவிச் மொைதை, பயன் மொைதை) 

227)  ேின்ைமொடா என்பது டாேன்ெின் ஆக்கத்ைிைன் மொைதையாகும் 

228)  படச்மொைதையின் வதககள் 3 

229) உயிரியல் காேணிகளுள் ஒன்று நேம்புேண்டலம் 

230)  ஆளுதேதயத் மைாற்றுவிப்பதவ  3 காேணிகள் 

231)  உளவியல் காேணிகளுள் ஒன்று பற்று 

232)  புைவய முதைகள் சோத்ைம் 4. (உற்று மநாக்கல், ெரிபார்க்கும் பட்டியல், 
ைே அளவுமகால்,செயற்மொைதைகளும், சூழல் மொைதைகளும்) 

233)  ஆளுதே ஒருதேச்ெிதைவின் வதககள் 4.  
(இயல்பிழப்பு ேிதக ேைைி, ைன்ைிதல ேைத்ைல், உடல் ேைஉணர்வுக்குழப்பம், பல்வதகஆளுதே 
சவளிப்பாடு மநாய்) 

234)  எதட கூடிைாலும் உணவு ொப்பிட்டுக்சகாண்மட இருத்ைல் ஒரு வதக ேைமநாய் 

235)  ெமூக விமோை ஆளுதேக் மகாளாறுக்கு எ-கா அடிக்கடி ைிருடுைல் 
236) ஒளிபற்ைிய மகாட்பாட்தட விளக்கியவர் ெர்.ெி.வி.ோேன் 

237)  நடக்கவியலாை நிகழ்ச்ெி இேவு விடியாது மபாைல் 

238)  சோழிச்மொைதை உருப்படிகள் 7 

239)  ஆக்கத்ைிைனுக்கு பயன்படும் உத்ைி நுண்ணைிவு 

240) சோழிச்மொைதையில் அடங்கும் கூறு ேகிழ்ச்ெி  

241)  ெமுைாயப் பண்பாட்டில் முக்கியோைைாக கருைப்படுவது உளப்பண்புகள் 

242)  ஐசென்க் ஆளுதேக்கூைின் வதகப்பாடு அகமுகம், புைமுகம் 

243)  உயிரியல் காேணிகளின் உட்காேணி சோழி 
244)  உளவியல் காேணிகளுள் ஒன்று பள்ளி 
245)  புைவய முதைகளில் ஒன்று புலன்காட்ெி 
246)   ஒரு எைிர்ேதை எண்ணம் ேைமுைிவு 

247)   ேைநலம் ேிக்கவர்கள் என்பவர்களின் பண்புகள் ேைமுைிர்ச்ெி, ெேநிதல,    நல்சலாழுக்கம்   

248)  ேைநலமுள்ள நிதல என்பது “வாழ்க்தக முதை”தயக் குைிக்கும் சொல்லாகும் 

249) ேைநலம் என்பைற்கு வதேயதை ைந்ைவர்களில் ஒருவர் மெட்பலீ்டு  

250)  ேைநலத்ைிதை ைீர்ோைிக்கும் அடிப்பதட காேணிகளின் எண்ணிக்தக நான்கு 
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251)  ேைநலமுள்ளவர்கள் அைிக அளவு நுண்ணைிவு ஆற்ைல் சபற்று இருப்பார்கள் 

252)  விரும்பத்ைகாை செயல்களில் ோறுபட்டதவ உயர் குைிக்மகாள் 

253)  ஆக்க நிதலப்பட்ட ைற்கருத்து என்பது ஆளுதேத்ைன்தே  

254)  ெமூக அைிஞர்கள் கண்மணாட்டத்ைில் ேைநலம் என்பது ேை நிதைவு, ேைசவழுச்ெி, முைிர்ச்ெி, 
சபாருத்ைப்பாடு எைப்படுகிைது 

255) ஒருவர் நடத்தைப் பிைழ்ெிகள் எதுவுேின்ைி பிைமோடு இதணந்து வாழும் ைன்ைிணக்கமே ேைநலம் 
என்று கூைியவர்கள் ோர்கன்,கிங்  

256)  ேேபு தூண்டலில் ேைநலமுதடயவர்கள் சவளிப்படுத்தும் நடத்தைகள் மூலம் அவர்கதள நாம் 
அதடயாளம் கண்டு சகாள்ளலாம்  

257) ேைநலமுள்ளவர்கள் அைிக நுண்ணைிவு ஆற்ைல் சபற்ைவர்களாக விளங்குவார்கள் 

258) ெரியாை இடத்ைில் ெரியாை மநேத்ைில் ெரியாை முடிவுகதள மேற்சகாண்டு வாழ்க்தகயில் சவற்ைி 
சபறுபவர்கள் ேைநலமுள்ளவர்கள் 

259) ெிைந்ை சபாதுத்சைாண்டால் ெிைந்ை ெமுைாயத்தை உருவாக்கிட முடியும்  

260) ேைநலத்தை தூண்ட / வளர்க்க உைவும் இயக்கங்களில் ஒன்று ெமூக இயக்கம்  

261) ெிைந்ை ேைநலம் சகாண்ட ோணவர்கதள உருவாக்க கூடியவர்கள் கல்வியாளர்கள் 

262) இதடவிட்டு சவடிக்கும் மநாய் ேைக்கட்டுப்பாட்டு மகாளாறுக்கு எடுத்துக் காட்டாகும்  

263) ேைச்ெிதைவு ைீவிே ேைமநாய் ஆகும் 

264) ேைமுைிவு அல்லது மைால்விதய உண்டுபண்ணும் சூழ்நிதலயிலிருந்து ஒருவன் விலகிக் 
சகாள்ளும் முதை பின்வாங்குைல் ஆகும்    

265) ஒரு நபரிடம் சகாள்ளும் சவறுப்பு ேற்ை நபர் ேீது காட்டுைமல இடோற்ைம் எைலாம்  

266) ைைது சபாருந்ைாை நடத்தைக்குப் பிைர் ஏற்கும் வதகயில் ொக்குமபாக்கு சொல்வது காேணம் 
கற்பித்ைல் எைலாம் 

267) ேை முைிவிதைத் மைாற்றுவிக்கும் ைதடகளுள் ஒன்று உடல் ொர்ந்ை ைதடகள்  

268) சபற்மைாதே எைிர்த்ைல் பிேச்ெிதை நடத்தைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் 

269) பிைர் சபாருள்கதள மெைப்படுத்துைல் சநைிபிைழ் நடத்தைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் 

270) ேைநலம் ைீர்ோைிக்கும் காேணிகளுள் ஒன்று விடாமுயற்ெி 
271) குைிக்மகாதள அதடய முடியாேல் ைடுக்கப்படும்மபாது ேைமுைிவு ஏற்படுகிைது எைக் கூைியவர் 

ோர்க், கிங் 

272) மநர்ேதை எண்ணங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ேைநலம் 

273) பணியிலிருக்கும் ஆெிரியர்களின் ேைநலத்தை மகாதட வகுப்புகள், பணியிதடப் பயிற்ெிகள் 
வளர்கின்ைை 

274) இதளமயார் சநைிபிைழ்வு என்பது குழந்தைகளின் அல்லது குேேப் பருவத்ைிைரின் ெமூக விமோை 
நடவடிக்தக ஆகும்  

275) ைைது ேைக்கவதலகதள ைணிக்கும் வதகயில் வளிப்படுத்தும் நடத்தைகள் ைற்ொர்பு நடத்தைகள்   

276) ேைவியல் அைிஞர்கள் ேருந்ைில்லா ெிகிச்தெ முதைதய ேட்டுமே மேற்சகாள்கின்ைைர் 

277) ேை பாைிப்புகளுக்கு ஆமலாெதைகள், பயிற்ெி முதைகமளாடு ெரியாை ேருந்துகதளயும் 
ைருபவர்கள் ேைநல ேருத்துவர்கள் ( Psychiatrist ) 

278) ஒருவரின் ஆற்ைலுக்கும் இலக்குகளுக்கும் ெேன்பாடின்தே மைான்ைிைால் ேைமுைிவு ஏற்படுகிைது  

279) ேைமுைிவு ஒருவரின் உள்ளத்ைில் அச்ெ உணர்தவயும், குற்ை உணர்தவயும் மைாற்றுவிக்கிைது 

280) ேைிைர்கள் ைைது மைதவகதளயும், இலக்குகதளயும் அதடயும் முயிற்ெியில் சவற்ைி சபற்ைால் 
ேகிழ்ச்ெி ஏற்படும் 

281) உடல் மவற்றுதே என்பைில் ோறுபட்டது சூழ்நிதல  
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282) ோணவர்கதள ைிைைின் அடிப்பதடயில் மூன்று வதகப்படுத்ைலாம். 
(ேீத்ைிைன் ேிக்மகார், ெோெரிஇயல்பிைர், பின்ைங்கியவர்) 

283) ைைியாள் மவற்றுதே  6 பேப்புகளில் காணப்படுகிைது என்ைவர் தடலர்   

284) ைைியாள் மவற்றுதேதய அைிகரிப்பது  சூழ்நிதல 

285) சூழ்நிதலயின் பாைிப்பு சைாடங்குவது பின் குழந்தைப் பருவம்  

286) கற்ைல், பயிற்ெி மூலோக ேைப்பான்தே ேற்றும் நடத்தையில் ைைியாள் மவற்றுதேகள் 
எழுகின்ைை 

287) நாளேில்லாச் சுேப்பிகள் ோறுபட்ட அளவில் செயலாற்றுவைிைால் ைைியாள் மவற்றுதேப் 
பண்புகளில் மவறுபாடுகள் எழுகின்ைை  

288) ஆண் – சபண் பாலரிதடமய உடற்பண்பு மவற்றுதேகதள உண்டாக்குவது  
உயிரியல் - இேொயை மவற்றுதே 

289) சோழித்ைிைைில் முன்ைிதலயில் இருப்பவர்கள் சபண்கள் 

290) கருத்ைியல் ெிந்ைதையில் முன்ைிதலயில் இருப்பவர்கள் ஆண்கள் 

291) ஒரு ோணவன் ைைக்மகற்ை மவகத்ைில் கற்க உைவுவது டால்டன் ைிட்டம், வின்சைட்கா ைிட்டம் 

292) சேதுவாகக் கற்மபார் ைைிப்பிரிவாக ஒதுக்கப்படும் மபாது ைாழ்வுணர்ச்ெி ஏற்படுகிைது  

293) சடர்ேன் மொைதை செய்ை ஆண்டுகள் 30  

294) கல்வி வளர்ச்ெியில் இேண்டு ஆண்டுகமளா அல்லது அைற்கு மேமலா பின் ைங்கியவர், பின்ைங்கிய 
நிதலயில் கற்மபார் எைக் கூைியவர் கில்மபார்டு  

295) ஒத்ை வயைிதை உதடயவர் செய்யும் கற்ைல் செயல்கதள ஒருவர் செய்வைில் ைாேைமோ, 
துன்பமோ அதடவது கற்ைலில் பின்ைங்கிய நிதல 

296) இேட்தட வகுப்பு மைர்ச்ெி ைேல் ேீத்ைிை ோணவர்களுக்கு சபாருந்தும்  

297) நாட்டச் மொைதை ேீத்ைிை  ோணவர்கதள அைிய உைவுகிைது 

298) ோணவர்கதளக் குழுக்களாகப் பிரித்து செயல்பட தவப்பைன் மூலம் ெமூக பண்புகதள 
வளர்க்கலாம் 

299) ஒவ்சவாரு ோணவரும் அவர் கற்கும் மவகத்ைிமலமய கற்க தவக்க உைவும் முதை செயல்வழிக் 
கற்ைல் முதை (ABL Method) 

300) விதேவுக் கல்வித்ைிட்டம்   ோற்ைல் முதை மூலம் ேீத்ைிை ோணவர்கதள ஆண்டு இறுைியில் 
அடுத்ை வகுப்பிற்கு அனுப்பாேல் அடுத்ை உயர் வகுப்புக்கு ோற்ைலாம் 

301) ைைியாள் மவற்றுதேகளின் ஆறு பேப்புகளில் ஒன்று ஆளுதே   

302)  வின்சைட்கா ைிட்டம் பாட ஒப்பதடப்புகதள விரிவாை முதையில் ையாரித்து அளிக்கலாம் எைக் 
கூறுகிைது 

303) ேீத்ைிைன் குதைந்ை ோணவர்கதள பள்ளி மவதளக்கு முன்ைமோ பின்ைமோ ஆெிரியர் ேீத்ைிை 
ோணவர்கதளக் சகாண்டு கற்பிக்கச் செய்யலாம் 

304) எைிர்ேதை எண்ணங்களிலிருந்து ோறுபட்டதவ நல்லிணக்கம் 

305)  ேை நலம் ேிக்க பண்புகளிலிருந்து ோறுபட்டதவ எைிர்ேதை எண்ணங்கள் 

306) ேைநலம் என்பது  ஒருவைது ஆளுதேயின் இதெவாை, நிதைவாை செயற்பாட்தடக் குைிக்கிைது 
எைக் கூைியவர் மெட்பலீ்டு  

307) ஆெிரியர் என்பவர் கற்ைதல எளிதேயாக்குபவர்  

308) ைைியாள் மவற்றுதேகள் உடலதேப்பு, நடத்தை, ைிைன் 

309) சடர்ேன் மொைதையில் எடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்தக 1508 

310) சடர்ேன் மொைதையில் நுண்ணைிவு ஈவு 140 

311) ைன் ைவற்தை ேதைத்துக் சகாண்டு பிைர் ேீது பழி மபாடுைல் என்ை ைற்காப்பு நடத்தைக்கு சபயர் 
புைத்சைைிைல் 
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312) வகுப்பதையில் உயர் அைிவாண்தேக் குழந்தைகளின் விழுக்காடு 3 முைல் 5 வதே  

313) உயர் அைிவாண்தேக்  குழந்தைகளுக்காை கல்வித்ைிட்டம் புதுதேப் பாடத்ைிட்டம் 

314) உயர் அைிவாண்தேக்  குழந்தைகளிடம் உள்ள மூன்று ைிைதேகதள கூைியவர் சேன்ெலி 
315) குழுவதகத்ைிட்டம் என்பது சவவ்மவைாை அைிவு ைிைதேயுதடயவர்கள்  

316) குதைநிதலச் ொைதையாளர்கதள தகயாளும் முதைகளுள் ெில கவர்ச்ெியாை முதையில் பாடம் 
கற்பித்ைல், சவகுேைி, பரிசு மூலம் ஊக்குவித்ைல் 

317) உயர் அைிவாண்தேக்  குழந்தைகளின் ைிைதேகதள கூைியவர்  கார்ல்மோஜர்ஸ்  

318) உயர் அைிவாண்தேக்  குழந்தைகளுக்கான் கல்வித்ைிட்ட வதககள் 3. (வளதே,விதேவு,குழுவதக 
கல்வித்ைிட்டம்) 

319) பிற்பட்ட நிதலகளின் இேண்டு பிரிவுகள் ஒன்று(அ) இேண்டு பாடத்ைில் பின்ைங்கியவர்கள், 
அதைத்துப் பாடங்களிலும் பின்ைங்கியவர்கள் 

320) இயக்க குதைபாடு உள்ள குழந்தையிடம் காணப்படும் அதடயாளங்கள் உடல் அதெவுத்ைிைன் 
அைிகம்   

321) நலிவதடந்ை குழந்தைகளுக்காை ஈடுசெய்யும் கற்பித்ைல் முதையின் வதககள் 5 

322) உடல் புலன் குதைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் குதைபாடுகளுக்மகற்ப எ.கா. 
பார்தவயற்ைவர்களுக்கு பிசேயில் (Braille) எழுைப்பட்ட புத்ைகங்கள், ைட்சடழுத்துக் கருவி, மபசும் 
புத்ைகங்கள், நாடாப்பைிவு  ஆகியதவ மூலம் கற்பிக்கலாம்  

323) இயக்க புலன் குதைபாடுள்ள குழந்தைகளிடம் சபருேளவு ஆளுதேக் மகாளாறுடன் காணப்படுவது 
அொைாேண நடத்தைகள் 

324) சேதுவாகக் கற்மபாரின் நுண்ணைிவு ஈவு 70 முைல் 90 வதே 

325) ஒரு வகுப்பில் 8-10 ெைவிகிை குழந்தைகள் பிற்பட்ட குழந்தைகளாகக் காணப்படலாம்  

326) ஆெிரியர்களுக்கு வகுப்பில் ேிகுந்ை சைால்தல ைருபவர்கள் குதைநிதல ொைதையாளர்கள் ஆவர்  

327) ெிைப்பியல்பு ோணவர்கதள கற்கும் ஆற்ைல் அடிப்பதடயில் ைற்மபாது வதகப்படுத்துகிமைாம்  

328) வழக்கோை கற்பித்ைல் முதையில் இருந்து ெற்று மவறுபட்ட கற்ைல் அனுபவங்கள் மைதவப்படும் 
குழந்தைகள் இயல்பு நிதல ேீைிய குழந்தைகள் எைப்படுகிைார்கள்  

329) ேைநிதைவுடன் வாழ்வைற்கு ேற்ைவர்களின் உைவி மைதவப்படுகிைது இதை வழிகாட்டல் என்று 
அதழக்கிமைாம்  

330) சைாடக்க கல்வி நிதலயில் கல்வி வழிகாட்டலில் 3 இலக்குகள் அடங்கியுள்ளை 

331) ைன்சைைிப்படுத்தும் அைிவுதேப்பகர்ைல் வளர்ச்ெி ொோ செயல் என்று அதழக்கப்படுகிைது 

332) ோணவர்களின் உடல் உள்ளம் ெமூகம் ொர்ந்ை அதைத்து விவேங்கள் அடங்கியது ைிேள் பைிமவடு 

333) வழிகாட்டல் ோணவர்கள் ைங்களுதடய ைிைதேகள், நாட்டம், அக்கதை மபான்ைதவகதள அைிந்து 
சகாள்ள உைவுகிைது 

334) ெிைப்பியல்பு குழந்தைகளில் ேிகவும் கவைம் செலுத்ைப்பட மவண்டியவர்கள் உயர் அைிவாண்தே 
குழந்தைகள் ஆவார்கள்  

335) வழக்கோை முதையில் இருந்து ெற்று மவறுபட்ட கற்ைல் அனுபவங்கள் மைதவப்படும் 
குழந்தைகள் ெிைப்பியல்பு குழந்தைகள் எைப்படுகிைார்கள் 

336) குழந்தைகளுக்காை ஈடுசெய்யும் கற்பித்ைல் முதை சோழி வளர்ச்ெிக்காை கற்பித்ைல் 

337) அைிவுதே கூறுபவதே தேயோகக் சகாண்ட சநைிப்படுத்தும் அைிவுதே பகர்ைல் முதைதயப் 
பிேபலப்படுத்ைியவர் வில்லியம்ென் 

338) கார்ல் மோஜர்ஸ்  பிேபலப்படுத்ைிய ைன்சைைிப்படுத்தும் அைிவுதே பகர்ைல் அைிவுதே சபறுபவதே 
தேயோகக் சகாண்டது 
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339) F.C.ைார்ன் என்போல் பிேபலப்படுத்ைப்பட்ட அைிவுதே பகர்ைலின் ெேேெ முதையாைது 
ைன்சைைிப்படுத்தும் அைிவுதே பகர்ைல் ேற்றும் சநைிப்படுத்தும் அைிவுதே பகர்ைல் ஆகியவற்ைின் 
இதணப்பாகும் 

340) வழிகாட்டல் என்னும் சைாகுப்தப கூைியவர் ோஸ்மகா 

341) கல்வியில் வழிகாட்டலில் உள்ள இலக்குகள் 3 

342) ைன்சைைிப்படுத்தும் அைிவுதே பகர்ைல் வளர்ச்ெி ொர் செயல்கள் எை அதழக்கப்படுகிைது 

343) ைைிப்பட்ட வழிகாட்டல் வழியாக அதேவது உடல் நலவியல் 

344) ேைிைர்களின் இயல்புகதள வதகப்படுத்ைியவர் ோர்கன் 

345) ேைநலம் பற்ைி கூைியவர்கள் யூங், மெட்பலீ்டு, ோர்கன், கிங்க் 

346) ேைப்மபாோட்டங்களின் வதககள் 3. 
(அணுகுைல்- அணுகுைல், விலகுைல்-விலகுைல், அணுகுைல்-விலகுைல்) 

347) கல்வியின் செயல்படும் பகுைி வழிநடத்ைல் 

348) உளவியல் என்பது ஆங்கிலத்ைில் தெக்காலஜி எை அதழக்கப்படுகிைது 

349) கற்பதை உள இயக்கச் செயல்  

350) சுேப்பிகள் 2 வதகப்படும் 

351) ெமுைாயம் பிேச்ெதைகளுக்குத் ைீர்வு காண உைவுவது ெமூக உளவியல் 

352) பரிமொைதை முதைக்கு எடுத்துக் காட்டாகக் கூைப்படும் ஆய்வு சேண்டல் ஆய்வு 

353) ைர்க்கவியல் என்பது ைத்துவ இயலின் ஒரு பகுைியாகும்  

354)  குழந்தை உளவியல் என்பது சபாது உளவியலின் ஒரு பகுைியாகும் 

355)  ெமுைாயத்ைின் நடத்தைகதள விவரிப்பது ெமூக உளவியல்  

356)  ைன்தைப்பற்ைி அைிந்து சகாள்ளும் முதை அகமநாக்குமுதை 

357)  நடத்தைதயப்பற்ைி ஆோயும் இயல் உளவியல் 

358)  ஒருவனுக்குத் ைேப்படும் கல்வியும் பயிற்ெியும் அவன் வளரும் சூழ்நிதலயும் அவதை 
உருவாக்குகின்ைை.ஆைால் ேேபு நிதலக்கு எந்ை பங்கும் இல்தல.இக்கருத்தை வலியுறுத்ைியவர் 
வாட்ென்   

359) ஒரு குழந்தையின் ேேபுத்ைன்தேகள் சபற்மைாரிடேிருந்து ½ பங்கும்,ைாத்ைா பாட்டியிடேிருந்து 1/4 
பங்கும்,முப்பாட்டைார் முப்பாட்டியிடேிருந்து 1/8 பங்கும்,முந்தைய  ைதலமுதையிடேிருந்து 1/8 
பங்கும் சபைப்படுகின்ைை 

360)  நான்கு ோைகருவின் மூதள வளர்ச்ெிக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ொர்மோன் தைோக்ெின் 

361)  குழந்தைகள் உடல் ைதெகதள பயன்படுத்ை கற்றுக் சகாள்ளும் ைிைன் இயக்க வளர்ச்ெி 
362)  அைிச்தெச் செயல்கள் அைிகம் நிதைந்ை பருவம் எை பியாமஜ கூறுவது சைாட்டு உணரும் பருவம்  

363) வளர்ச்ெியில் முதைப்படுத்ைப்பட்ட ோற்ைம் ஓர் உயிரியின் ேேபணுதவப் சபாருத்துோறுபடும்    

364)  ேைச்செயல்களில் ஏற்படும் ோற்ைம் அைிவுத்ைிைன் வளர்ச்ெி எைப்படும் 

365)  எழுதுைல்,வதேைல்,வண்ணம் ைீட்டுைல் ஆகியதவ இயக்க வளர்ச்ெியில் நுண்ைதெ இயக்கத்ைிைன் 
எைப்படும்  

366)  கவைித்ைல் நேது நைவுப்பேப்பின் குவிதேயத்ைில் இருக்கும் 

367)  கவைத்ைின் அடிப்பதட ஆர்வம் 

368)  பாடம் கற்பித்ைலில் முைல் படி ஆயத்ைம் 

369)  நுண்ணைிவுச்மொைதையின் ைந்தை ஆல்பிேட் பிமை 

370)  இேட்தடக் காேணி மகாட்பாடு- ஸ்பியர்சேன் 

371)   குழுக் காேணி மகாட்பாடு- ைர்ஸ்டன் 

372)  சொற்மொைதை- சவக்ஸ்லர் 

373)  ைதலப்பு ைரும் மொைதை மொைிக்கப்படுமவாைின் ஆக்கத்ைிைதை அளக்கப் பயன்படும்  
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374)  கில்பர்ட்- ைதலப்பு ைரும் மொைதை 

375)   டாேன்ஸ்- ேின்ைமொடா மொைதை 

376)  ோல்ட்ஸ்மேன்- புதுதேபயன் மொைதை 

377)  ஆஸ்மபான்- ெிக்கல் ைீர்வு முதை 

378)  ைைியாள் நுண்ணைிவுச்மொைதை மூலம் நுண்ணைிவு ஈவு 130க்கு மேல் உதடயவர்கதள 
ேீத்ைிைோணாக்கோக சகாள்ளலாம் 

379)  வழிகாட்டலின் தேயப்சபாருள் ைைிநபர் 

380)  அைிவுதே பகர்ைலின் எைிர்கால மநாக்கம் பிேச்ெிதைகதளத் ைீர்க்கும் ஆற்ைதல வளர்த்ைல்  

381) மபசுவைில் ெிேேம்,அர்த்ைேற்ை மபச்சு ஆகியவற்ைிற்கு மூதளயில் உள்ள ஓர் பகுைி 
பாைிக்கப்படுவமை காேணோகும்  

382) ோணவர்களுக்கு மூன்று வதககளில் வழிகாட்டுைல் மைதவப்படுகிைது. 
(கல்வி, சைாழில், ைைிப்பட்டவழிகாட்டல்) 
 

குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும் - II 

 
1) ேைிை உடலில் உள்ள செல்கள் ைிசுக்களின் சபருக்கத்ைால் ஏற்படும் உயேம் ேற்றும் எதடப் 

சபருக்கம் உடல் வளர்ச்ெி 
2) உடல் வளர்ச்ெியில் முக்கிய வளர்ச்ெி எலும்பு வளர்ச்ெி, ைதெ வளர்ச்ெி 
3) உடல் வளர்ச்ெியில் அைிகமவகம் காணப்படும் பருவம் குேேப் பருவம் 
4) ைைிேைிை உடலின் வளர்ச்ெிதயப் பாைிக்கும் காேணிகள் உடலின் கட்டதேப்பு, சுற்றுப்புை 

சூழ்நிதல  
5) உடலின் அவெே காலங்கதள ெோளிக்க உைவும் ொர்மோன் அட்ரிைலின் 
6) எலும்பு (ே) நேம்பு ேண்டலத்ைின் வளர்ச்ெிதயத் தூண்டுவது தைோக்ெின் 
7) வளர்ச்ெி ொர்மோன் அளவுக்கு அைிகோக சுேக்குோைால் அது அொைாேண உடல் பருேன் 

குதைவாக சுேப்பைால் ஏற்படுவது குள்ளோைல்  
8) நேம்பு ேண்டலத்ைின் அடிப்பதட அலகு நேம்புசெல் (நியூோன்) 
9) நியூோைின் நீளம் 1ேிேீக்கு குதைவாை நீளம் முைல் ெில அடி நீளம் வதே 
10) நியூோன்களின் செல் பிரிைதல சபாறுத்து மூன்று வதககளாக / பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்  

அதவ : 
       1) புலனுணர்ச்ெி நியூோன்  
       2) இயக்க நியூோன் 
       3) இதணப்பு நியூோன் 

11) தேய நேம்பு ேண்டலத்ைிற்கு செய்ைிகதளக் சகாண்டு செல்லும் நியூோன் புலனுணர்ச்ெி நியூோன் 
12) ைதெகளுக்கு கட்டதளகதள சகாண்டு செல்லும் நியூோன் இயக்க நியூோன் 
13) புலனுணர்ச்ெி நியூோதையும், இயக்க நியூோதையும் இதணப்பது இதணப்பு நியூோன் 
14) நியூோைின் உடல் பகுைி மொோ 
15) குழந்தை வளே வளே தேயலின் ஷீத் உருவாகும் நிகழ்ச்ெி தேயலிமைஷன் 
16) குழந்தை அம்ோ என்னும் சொல்தல ைிருத்ைோக மபசுவது உடலியக்க செயல்பாடு  
17) பயணெீட்டிற்குப் பைிலாக காகிைத்தை குழந்தை பயன்படுத்துவது குைியடீ்டு ெிந்ைதை 
18) குழந்தை பற்பதெ ஏன் சவண்தேயாக இருக்கிைது என்பது கேணிகளின் ைர்க்க ெிந்ைதை 
19) குைியடீ்டு ெிந்ைதையின் வளர்ச்ெி ைர்க்க முதை ெிந்ைதை 
20) ைன்தையும் சுற்றுபுை சூழதலயும் புரிந்து சகாள்ளும் ேைத்ைிைன் அைிைல் ைிைன் 
21) (0- 2) ஆண்டுகள் வதே உள்ள பருவம் புலைியக்க பருவம் 
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22) அைிைல் ைிைன் வளர்ச்ெி நான்கு படிநிதலகளில் நதடசபறுகிைது என்று கூைிய உளவியல் அைிஞர் 
பியாமஜ  

23) குழந்தையின் சோழியில் காணப்படும் குதைபாடுகள் குதைபடப் சபாதுதே பதடத்ைல்,  ேிதகபடப் 
சபாதுதே பதடத்ைல் 

24) குழந்தைகள் “எைக்கு” என்பதை “நானுக்கு” என்பது ேிதகபடப் சபாதுதே பதடத்ைல் 
25) ேைிைைின் வளர்ச்ெிதய 8 படிநிதலகளில் கூைியவர் எரிக்ென் 
26) குழந்தை ஒரு மவதலதயத் ைாமை சைாடங்கி செய்ய முற்படுவது 4 - 6 ஆண்டுகள் 
27) உடன்பாட்டு ைற்கருத்துகளுள் ஒன்று அன்பு 

28) ஒருவதேப் பற்ைிமயா அல்லது ஒரு குழுதவப் பற்ைிமயா உண்தே நிதலதய அைியாேல் 
ைவைாை முடிவுக்கு வருவது ொர்சபண்ணங்கள் 

29) அதைத்து குழந்தைகளிடமும் காணப்படும் வலுவாை சபாழுதுமபாக்கு விதளயாட்டு 

30) நிதையாளுதே சபற்ைவரின் பண்புகளுள் ஒன்று ைான் சைாடங்காற்ைல் 

31) ஒருவரின் ஆளுதேக் மகாளாறுக்கு அடிப்பதடயாக அதேவது ேைசவழுச்ெி அைிர்வுகள் 

32) உலகில் அதைவரும் அைிந்து சகாள்ளக்கூடிய விரும்பக்கூடிய ஒமே சோழி அன்பு 

33) ெிக்கலாை ேைசவழுச்ெி சபாைாதே 

34) உண்தே மபால மைான்ைக்கூடிய சபாய் பயம் 

35) புைிய சூழலுடன் ஒத்துப்மபாகும் உணர்வு / உைவு இணக்கம்  

36) உடல் வளர்ச்ெி ேேபுநிதல, சூழ்நிதல உணவு, ஆமோக்கியம் மபான்ை காேணிகதள சபாருத்து 
அதேயும்  

37) சைாடக்க கல்வி பருவத்தை விதளயாட்டு பருவம், கூட்டாளிப் பருவம், ஆர்வேிக்க பருவம் 
என்றும் ெிைப்பாகக் கூைலாம்  

38) உடல் வளர்ச்ெிக்கு அத்ைியாவெியோைதவ ெத்ைாை உணவு, நல்ல காற்மைாட்டம், சூரிய 
சவளிச்ெம், உடல் பயிற்ெி, குடிநீர், நல்லுைக்கம், ஓய்வு, நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் 

39) உடல் வளர்ச்ெி ெீோைதும், முதையாைதும் ஆகும் 
40) உடல் வளர்ச்ெி என்பது உயிரியல் நியைிக்கு உட்பட்டைாகும் 
41) உடல் வளர்ச்ெி விதேவாக நதடசபறுவது பிைப்பு முைல் 2 வயது வதே 
42) நேம்பு ேண்டல வளர்ச்ெி பிைப்பிற்கு முன்ைரும் பின்ைர் 3 அல்லது 4 ஆண்டுக்கு ேிக விதேவாக 

நதடசபறுகிைது 
43) மூதள வளர்ச்ெி பிைப்பு முைல் நான்கு வயது வதே விதேவாகவும் அைன் பின்ைர் எட்டு  

வயது வதே ேிைோகவும் பின்ைர் 16வயது வதே சேதுவாக முன்மைற்ைேதடந்து 
முழுதேயதடகிைது 

44) பருவேதடந்ை பின்ைர் மூதளயின் அளவு 1260கிோம் முைல் 1400கிோம் வதே 
மூதளயின் வளர்ச்ெி  

 பிைக்கும் சபாழுது    - ¼ ேடங்கு 
 இேண்டாவது ோைம்   - ½ ேட.ங்கு 
 2வயது முடிவில்    - ¾ ேடங்கு 
 4 ம் வயைில்       - 4/5 ேடங்கு 
 6 ம் வயைில்    - 90%  
45) மூதளயின் வளர்ச்ெிதய உடல் வளர்ச்ெியுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் மபாது  

   பிைக்கும் சபாழுது       - 1/8  
   10 வயைில்              - 1/18  
   15 வயைில்              - 1/30  
   பருவேதடயும் வயைில்  - 1/40  
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46) பிள்தளப் பருவத்ைிைதே  வாலிப பருவத்தை மநாக்கி நல்ல வளர்ச்ெியதடயச் 
  செய்வைில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது பள்ளி 

47)  குழந்தையின் உயேம் (ெோெரி) 
   பிைக்கும் சபாழுது – 52 செ.ேீ 
   5 வயைில்     - 106 செ.ேீ 
   9 வயைில்     - 131 செ.ேீ 
   13ம் வயைில்  - 151 செ.ேீ 

48) அைிவு ொர்ந்ை செயல், ேைசவழுச்ெி,முயற்ெி மபான்ை பல கூறுகதளஉள்ளடக்கியது கவைம் 
49) ஒரு ைைிப்பட்ட ேைவன்தே கவைம் 
50) கவைித்ைலில் இடம் சபறும் உடல் இயக்கங்கள் ைதலதயத்ைிருப்புைல், பார்தவதயக்குவித்ைல், 

செவிேடுத்ைல் 
51) கற்ைல் கற்பித்ைலில் குழந்தைகளின் கவைத்தை கவர்வைற்காை வழிகள் : 

       -  கற்பைற்கு ஏற்ை சூழ்நிதல 
       -  ேிைோை மவகத்ைில் மபசுைல் 
       -  சைாடச்ெியாை ஊக்குவித்ைல் 
       -  பரிவுடன் செயல்படுைல் 
       -  குழந்தைகளின் ேைநிதல 
       -  விதளயாட்டு வழிக்கல்வி 
       -  புரிைிைதை வளர்க்கும் சைளிவாை சோழிதயக் தகயாளுைல் 
       -  சபாழுதுமபாக்கு நிகழ்ச்ெிகள் 
       -  செயல் வழிக்கற்ைல் 
       -  பாட மநே ோறுைல்கள் 
       -  கற்ைலில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துைல் 
       -  ைிட்டேிட்ட பாட அதேப்பு 

52)  கற்றுஅனுபவித்ை விவேங்கதள ேைைில் இருத்ைிக்சகாண்டு நேக்குத் மைதவப்படும் மபாது 
எடுத்துத் ைருவது புலன்கள் 

53) சபாதுவாக நம் புலன்களில் ஏற்படும் தூண்டல்கள் முைலில் செல்வது குறுங்கால நிதைவுப்பகுைி 
54) நிதைவிதை மேம்படுத்தும் உத்ைிகள் : 

        -   ைாோகமவ விரும்பி கற்ைலில் ஈடுபடுைல் 
        -   சபாருளுணர்ந்து கற்ைல் 
        -   சேதுவாக நிைாைோக அவெேேின்ைிக் கற்ைல் 
        -   கற்கும் சபாருதள பல முதை இதடசவளிவிட்டு பயிலுைல் 
        -   பலபுலன் வழிக்கற்ைல் 
        -   சுருக்கக் குைிப்புகள் 
        -   சுைந்ைிேோக ைாமை கற்ைல் 

55) குறுங்கால நிதைவின் நிதலப்புத் ைன்தே ெிலநாட்கள் / ெிலவாேங்கள் 
56) ெிந்ைித்ைல் என்பது ஒரு அைிவார்ந்ை செயல் 
57) குறுங்கால நிதைவுப் பகுைிக்குச் சென்ை விவேங்கதள ேீண்டும் ேீண்டும் ெிந்ைித்து அல்லது கற்று 

உணரும் மபாது அல்லது ேீட்டுக்சகாணரும் மபாது அதவ சநடுங்கால நிதைவுப்பகுைிக்குச் 
சென்றுவிடுகிைது 

58) ெிந்ைித்ைல் என்பது அைிைல் ைிைைின் ஒரு கூைாகும் 
59) பல வதககளில் ெிந்ைிப்பது ஆக்கப்பூர்வோை கற்ைல் (புரிைல்) எைலாம் 
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60) பதழய அனுபவங்கதள ெிந்ைித்து அவற்றுடன் புைிய அனுபவத்தை சபாருத்ைிப் பார்த்து ஒரு 
முடிவுக்கு வருவது குவிெிந்ைதை 

61) பதழய அனுபவத்துடன் புைிய அனுபவத்தையும் சபாருத்ைிப் பார்த்து மேலும் ஒரு அனுபவத்தை 
சபை முயற்ெிப்பது விரி ெிந்ைதை 

62) பல செய்ைிகதள ஒப்பிட்டு ஆோய்ந்து பார்த்து அவற்ைைின்றும் ெில சபாதுவிைிகதள வருவித்ைல் 
சைாகுத்ைைி அனுோைம் 

63) ஒரு சபாது விைிதய பல ைைிப்பட்ட நிகழ்ச்ெிகளுக்கும் நிதலதேகளுக்கும் பயன் 
படுத்ைிப்பார்த்ைல் பகுத்ைைி அனுோைம் 

64) ஒருவர் ைைது சுற்றுப் புை சூழ்நிதலதயப் புரிந்து சகாள்ள உைவும் வளர்ச்ெி அைிைல் ைிைன் 
வளர்ச்ெி 

65) அைிைல் ைிைன் வளர்ச்ெிக்கு பயன் படுவது புலன்கள் அதைத்தும் 
66) புலன்களால் சபைப்படும் தூண்டல்கள் அனுபவிக்கப்பட்டு நிதைவாக வடிவம் சபறுகின்ைை 
67) குழந்தைகள் சபாருள்களின் ோைாத்ைன்தேதய புரிந்துசகாள்ளும் நிதல புலங்களால் உணர்வதை 

தவத்து ெிந்ைித்து செயல்படும் ேைச்செயல்பாட்டு நிதல 
68) 3 முைல் 7 வயது வதே உள்ள குழந்தைகள் புலைியக்கத்ைிைன், சோழித்ைிைன் சபற்ைவர்களாக 

உள்ளைர் 
69) நுண்ணைிவின் வதேயதை : 

 ஆல்பர்ட் பிமை :       புரிந்து சகாள்ளுைல், புதுதேப்புதைைல், சைாடங்கிய செயதல சைாடர்ந்து 
முடித்ைல், ைைது நடத்தையிலுள்ள குதைபாடுகதள ைாமை உணர்ைல் மபான்ை கூறுகள் 
நுண்ணைிவினுள் அடங்கியுள்ளை. 
           நுண்ணைிவு என்பது சைாடர்ந்து வளர்ச்ெியதடயும் ஓர் ஆற்ைல் ஆகும் .                                                                         
சவக்ஸ்லர் :           மநாக்கத்மைாடு செயல் படுைல் , பகுத்ைைிமவாடு ெிந்ைித்ைல் , ைிைதேயாக 
சூழ்நிதலதயச் ெோளித்ைல் மபான்ைதவ அடங்கிய ஒரு கூட்டுச் செயலாற்ைமல நுண்ணைிவு 
ஆகும் 
 
ஸ்பியர்சேன் :           நுண்ணைிவு இரு காேணிகளால் ஆைது. 
               நுண்ணைிவு = சபாதுக்காேணி (G) + ெிைப்புக்காேணி (S) 
 
ைார்ண்தடக் :         நுண்ணைிவு மூன்று வதகப்படும். அதவ 
                   -  ெமூக நுண்ணைிவு 
                   -  கருத்ைியல் நுண்ணைிவு 
                   -  சபாைியியல் ொர்ந்ை நுண்ணைிவு  
ைர்ஸ்டன் :       நுண்ணைிவு ஏழு வதகயாை அடிப்பதட ேைத்ைிைன்களால் ஆைது 
                -  சொல்லாற்ைல் 
                - சொல்மவகத்ைிைன் 
                - எண்ணாற்ைல் 
                - இட ஆற்ைல் 
                - நிதைவாற்ைல் 
                - புலன் காட்ெி மவகம் 
                - காேண காரிய சைாடர்பு அைிைல் 

70) சவக்ஸ்லர் மொைதைதய 7 வயது முைல் 16 வயது வதேயுள்ள ோணவர்களுக்குப் பயன்படுத்ைி 
அவர்களின் நுண்ணைிவிதை அளவிட முடியும் 
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71) சவக்ஸ்லர் நுண்ணைிவுச் மொைதைகளில் உள்ள இரு மொைதை சைாகுைிகள் சொற் மொைதை , 
செயற் மொைதை 

72) நுண்ணைிவின் அளதவ அைிய உளவியல் அைிஞர்கள் குைிப்பிடும் அளதவ நுண்ணைிவு ஈவு 
73) நுண்ணைிவு ஈதவ கணக்கிடும் மபாது ோணவர்களின் உண்தே வயைிற்கு 2 ஆண்டுகள் குதைந்ை 

வயைிற்குரிய மொைதை உருப்படிகளிலிருந்து மொைதைதயத் சைாடங்க மவண்டும் 
74) டாேன்ெின் ஆக்கத்ைிைன் ொர்ந்ை ஐந்து பண்புகள் : 

      1) ைன்ைியல்பு    2) சநகிழ்ச்ெி     3) ோற்றுத்ைன்தே 
      4) கருத்து மவகம்      5) முற்ைிலும் புதுதே 

75) கிேொம் வாலெின் ஆக்கச் ெிந்ைதையின் நான்கு படிநிதலகள் : 
     1) ஆயத்ைநிதல    2) உள் வளர்ச்ெி   3) விளக்கம் மைான்ைல்    4) ெரி பார்த்ைல் 

76) ெமூக நடத்தைகதள மேற்சகாள்ளவும் ேற்றும் பிைருடன் இணக்கோக வாழ உைவும் ைிைன்கதளப் 
சபறுைல் ெமூக வளர்ச்ெி ஆகும்  

77) குழந்தைகளின் நட்பு எைிர்பாோேலும் ைன்ைிச்தெயாகவும் ஏற்படுகிைது 
78) ெே வயது ேற்றும் ெே நிதலயிலுள்ள ோணவர்கள் மெர்ந்து உருவாக்கும் குழு ஒப்பார் குழு 
79) சோழி வளர்ச்ெிக்கு சபரிதும் துதணபுரிவது குழுச் செயல்பாடுகள் 
80) குழந்தைகளின் ேைசவழுச்ெி சவளிப்பாடுகதள அவர்களின் நடத்தையில் ஏற்படும் ோற்ைங்கதளக் 

சகாண்டு அைியலாம் 
81) ைீங்கு வரும் என்று அஞ்ெி நடுங்கும் ேைசவழுச்ெி பைற்ைம் 
82) வாழ்க்தகயின் ேிகப்சபரிய சொத்து நதகச்சுதவ உணர்வு 
83) அைிகாேம் செலுத்துபவர்கள் ேீது செலுத்தும் ெிைம் 20% 
84) சகாடுத்ை மவதலதய செய்ய ோட்மடன் என்று எைிர்த்துப் மபசுவது இயங்க ேறுக்கும் ெிைம் 
85) ெிறுவர்கள் ெில மநேங்களில் ைங்களுதடய ெிைத்ைிற்கு காேணோைவர்கதள அடித்துத் 

துன்புறுத்ைியும் கடித்தும் அல்லது வாய்க்கு வந்ை படி கடும் சொற்கதளப் மபெி பழிவாங்குவது 
பழிவாங்கும் ெிைம் 

86) இன்று பள்ளிக்குழந்தைகள் சபரும்பாலும் ஆெிரியர்களிடம் எைிர்பார்ப்பது அன்பும் அேவதணப்பும் 
87) 6  முைல் 10 வயது வதேயுள்ள குழந்தைகளால் நடத்தையின் பின் அதேயும் மநாக்கம் கருத்ைில் 

சகாள்ளப்படாது 
88) ஒழுக்கம் பற்ைி ைீர்ோைிக்கும் மபாது ெந்ைர்ப்பங்கள் , மநாக்கங்கள் கருத்ைில் சகாள்ள மவண்டும் 
89) நுண்ணைிதவக்காட்டிலும் இன்தைய முக்கிய மைதவ நல்சலாழுக்கம் 
90) குழந்தைகளின் ஒழுக்க வளர்ச்ெியில் முக்கிய பங்தகப் சபறுபதவ குடும்பத்ைின் செல்வாக்குகள் , 

குடும்பத்ைிலுள்ள பல்மவறு உறுப்பிைர்களின் நடத்தைகள் 
91) குடும்பத்ைின் செல்வாக்குகள் , குடும்பத்ைிலுள்ள பல்மவறு உறுப்பிைர்களின் நடத்தைகள் , 

பள்ளியின் செல்வாக்கு ஆகியவற்ைின் விதளவாக உயர்ந்ை வாழ்க்தகக்குைிமகாள்கதளயும் 
அைகருத்துகதள ைேது உள்ளத்மை அதேத்து இவற்ைிற்மகற்ை முதையில் நடந்துசகாள்ளும் 
பழக்கத்தை குழந்தைகள் அதடைல் ஒழுக்க வளர்ச்ெி 

92) குடும்போைது ஒருவைது ேை அைிர்வுகதள அல்லது பிேச்ெிதைகதள ஏற்றுசகாள்ளும் 
அதேப்பாக இருக்க மவண்டும் 

93) நல்சலாழுக்க வளர்ச்ெிக்காை வாய்ப்புகள் அளித்ைமல கல்வியின் மநாக்கோகும் . இதுமவ ேைிப்பு 
ொர் கல்வி என்றும் கூைலாம் 

94) ஸ்கீோக்கள் என்பதவ நடத்தையாகமவா குைியடீுகளாகமவா, அல்லது ேைச் செயல்பாடுகளாகமவா 
இருக்கலாம் 
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95) குழந்தைகள் கற்கும்மபாது என்ை செய்ைி சொல்லப்படுகிைமைா அத்துடன் ைங்களது முந்தைய 
அைிவிலிருந்து மேலும் பல செய்ைிகதள எடுத்து சகாடுக்கப்பட்ட செய்ைிகளுக்கும் மேலாக கற்பது 
விரிவாக்கம் ஆகும் 

96) ஒரு உயிரின் வளர்ச்ெி என்பது முைிர்ச்ெி ேற்றும் கற்ைல் ஆகிய இேண்டும் மெர்ந்து 
சூழ்நிதலயுடன் இதடவிதையாற்றுவைால் ஏற்படுவைாகும் 

97) விவேங்கதள அைிைல் ேை அனுபவங்கள் ேற்றும் செயல்ைிைன்கள் ஆகியதவ மேம்பாடு அதடய 
ேைத்ைிைன்கதள குவியச் செய்து வழிநடத்தும் செயல் கவைம் ஆகும் 

98) கற்ைல் என்பது ஓர் இயக்கமுள்ள உள்ளார்ந்ை செயல் 
99) உலகத்ைில் உள்ள உயிர்கள் அதைத்தும் புலன்கள் மூலோக உணரும் பண்தபப் சபற்றுள்ளை 
100) வாய் சோழிக் கற்ைலுக்கு ெிைந்ை எடுத்துக்காட்டு மபசும் சோழி / செய்ைித் சைாடர்புகள் 
101) ஒரு குழந்தை ைான் விதளயாடும் சபாருட்கதள உதடக்காேல் விதளயாடி முடிந்ைதும் 

சபாருட்கதள பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்ைில் தவத்ைது என்பது ஒழுக்க வளர்ச்ெியின் முைல் 
நிதலயாை நதடமுதை வழக்குக்கு முற்பட்ட நிதலயாகும்  

102) A , B என்ை இரு நிறுவைத்தைச் மெர்ந்ை இருவர் கலந்து சகாண்ட மபாட்டியில் , A என்பவர் 
விைிமுதைகதள பின்பற்ைியும் மைால்வியதடகிைார் . B என்பவர் விைிமுதைகதள பின்பற்ைாேலும் 
மநர்தேயாக செயல்படாேலும் சவற்ைியதடகிைார் . இந்நிதல ஒழுக்க வளர்ச்ெியின் இேண்டாம் 
நிதலயாை நதடமுதை வழக்கு நிதல ஆகும் 

103) ெமூக நடத்தை அை சநைிகளின் அடிப்பதடயில் அதேந்ைிருத்ைமல அைன் பயதை அைிகரிக்க 
வல்லது 

104) இன்று ஒழுக்க கல்வி சபாதுக் கல்வியின் முக்கிய மநாக்கோக கருைப்படுகிைது 
105) பல அைப்பற்றுகதளயும், நற்பண்புகதளயும் உள்ளடக்கிய ைானுணர்ச்ெியுடன் இதணந்து 

செயல்படுைல் ஒழுக்கம் ஆகும் 
106)  ெமூக வளர்ச்ெிக்கு ஒழுக்கம் துதண செய்கிைது 
107) கல்விக்குரிய இலக்குகதள அதடய ஒழுக்கம் இன்ைியதேயாை ொைைம் ஆகும் 
108) பிைருடன் கூடி வாழத் சைரியாைவன் பல கற்றும் கல்லாைவமையாவான் 
109) குழந்தைகளிடம் நல்சலாழுக்க வளர்ச்ெி ைைிப்பட்ட முயற்ெியால் மைான்றுவைன்று 
110) இலட்ெியங்கள் : 

        - குறுகிய கால இலட்ெியம்  -  ஓர் ஆண்டு வதே 
        - இதடக்கால இலட்ெியம்   -  மூன்று ஆண்டுகள் வதே 
        -  நீண்டகால இலட்ெியம்    -  ஐந்து ஆண்டுகள் வதே 

111)  ேற்ை நிதலகதள விட ஆேம்பக் கல்வி நிதலயில் ைான் நல்சலாழுக்க விதைகதள ஊன்ை 
முடியும் 

112) ேைசவழுச்ெி கலந்ை ேை நிதல பற்றுகள் ( விருப்புகள் , சவறுப்புகள் ) 
113)  ஒழுக்க வளர்ச்ெியின் மூன்று நிதலகள் : 

                  -  நதடமுதை வழக்குக்கு முற்பட்ட நிதல 
                  -  நதடமுதை வழக்கு நிதல 
                  -  நதடமுதை வழக்குக்கு பிந்தைய நிதல 

114) ஒழுக்கமும் , ஒழுங்கும் ஒன்மைாசடான்று இதணந்ைதவ 
115) உடலில் ஏற்படக்கூடிய பாலிைத்ைன்தே , வளர்ச்ெி ோற்ைங்கள் , ேைசவழுச்ெி , நடத்தை 

ோற்ைங்கள் ஆகியன் முன் வளர் இளம் பருவத்ைில் உள்ள ஓர் ஆண் அல்லது சபண்தண 
நிதையாளுதே உள்ளவோகமவா அல்லது குதையாளுதே உள்ளவோகமவா ோற்ைக்கூடும் 

116) ஆண்களின் குேல் உதடந்து கேகேப்பாகுவது ேகேக்கட்டு ஆகும் 
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117) ஓர் சபண் ஒரு குழந்தைதய உருவாக்கி பிைப்பிக்கும் வளர்ச்ெியிதை அதடயத்துவங்கும் பருவம் 
குேேப்பருவம் 

118) ைங்கள் உடல் சபாலிதவப் பற்ைி ெிந்ைித்ைவாமை குழந்தைகள் உள்ள பருவம்  குேேப்பருவம் 
119) குழந்தைத் ைன்தே அடிமயாடு ோைி சபருத்ை ோற்ைங்களுடன் முைிர்ச்ெி அதடயத்சைாடங்கும் 

பருவம் குேேப்பருவம் 
120) நாயக வழிபாடு மைான்ைகூடிய பருவம் குேேப்பருவம் 
121) சபாருள் பற்ைிய விவேங்கதள மைடித்சைரிந்து சகாள்ளுைல் அைிைல் 
122) மைடித் சைரிந்ை அைிவு எைிர்பார்த்ை அளவிற்கு ெரியாைைாகவும் முழுதேயாகவும் அதேய 

வழிமுதைகதள காண்பது அைிைதல அைிந்துணர்ைல் ஆகும் 
123) ஒன்தைக் கற்கும் மபாது அைிைிைன் செயல்களாை ெிந்ைித்ைல், நிதைவு கூறுைல், காேணம் அைிைல் 

மபான்ைதவ எவ்வாறு நிகழ்கிைது என்பதை அைிந்ைிருத்ைமல அைிைதல அைிந்துணர்ைல் பற்ைிய 
அைிவு ஆகும் 

124)  அைிகோை இயக்க ெக்ைிதய சபற்ைிருக்கும் பருவம் குேேப்பருவம் 
125) குழந்தைகள் நேது வாழ்க்தகதய பூர்த்ைி செய்ய பிைப்பைில்தல ; அவர்களது வாழ்க்தகதயமய 

பூர்த்ைி செய்யமவ பிைந்ைிருக்கிைார்கள் என்று கூைியவர் வில்லியம் ோர்ட்டின் 
126) அைிவிதைக் கட்டதேத்துக் சகாள்வது என்பது ஒவ்சவாரு குழந்தையும் ைன்தைத் ைானும் 

பிைருடன் இதணந்து சபாருதளக் கட்டதேத்துக் சகாள்வதை குைிக்கும் 
127) பள்ளியில் கல்வி என்பது 4 விைோை கற்ைல் ைிைன்கதள வளர்க்க வழிவதக செய்ய 

மவண்டுசேை யுசைஸ்மகாவின் சடலார்ஸ் அைிக்தக ( 1996 ) வழியுறுத்துகிைது 
128) ேைிைன் என்ை கற்கிைான் என்பது அவனுதடய உடல் ேற்றும் உள்ளத்ைின் அதேப்தபயும் 

சூழ்நிதல அவன் ேீது ைிணிக்கும் மைதவகதளயும் சபாருத்து அதேகிைது 
129) புைிய செய்ைிகதளயும் நடத்தைகதளயும் சபறும் முதை கற்ைல்  
130) கற்ைலுக்கு இன்ைியதேயாை காேணிகள் முைிர்ச்ெியும் , ேைிைனுதடய மைதவயும்  
131) பிைந்ை குழந்தையின் செயல்பாடுகள் உடலின் கட்டுப்பாடற்ை இயக்கங்கள் ேைிவிதைகள் , 

இயல்பூக்கங்கள் ஆகியவற்தைக் சகாண்டது 
132) விவேங்கதள அைிைல் ேை அனுபவங்கள் ேற்றும் செயல்ைிைங்கள் மேம்பாடு அதடய 

ேைத்ைிைன்கதள குவியச் செய்து வழிநடத்தும் செயல் கவைம் ஆகும் 
133) குழந்தைகள் ைன் சூழ்நிதலயில் உள்ள ேைிைர்கள் ேற்றும் சபாருட்கள் ஆகியவற்றுடன் சோழி 

ேற்றும் செயல்பாடுகள் மூலம் இதடவிதையாற்றும் மபாது கற்ைல் நிகழ்கிைது 
134) வாய்சோழிக் கற்ைலுக்கு ஏதுவாய் அதேபதவ தெதககள் , படங்கள் , குைியடீுகள் , உருவங்கள் , 

ஒலிகள் , மபச்சுகள் 
135) சூழலில் உள்ள ஆற்ைல்கள் புலன்கள் ேீது மோதுவதை தூண்டல் என்கிமைாம் . இத்தூண்டலுக்கு 

உயிருள்ளதவ சவளிப்படுத்தும் எைிர்விதளதவத் துலங்கல் என்கிமைாம் 
136) உயிருள்ளவற்ைின் ெிைப்புப் பண்பு கற்ைல் 
137) இயக்கக் கற்ைலுக்கு எ-கா : 

               -  நீந்துைல் 
               -  குைிதேெவாரி 
               -  வாகைங்கதள இயக்குவது 
               -  இதெக்கருவிகதள ேீட்டுவது 
               -  பலவிை கருவிகதள இயக்குவது 
               -  அைிவியல் மொைதைகதள செய்வது 
               -  கணிை வதேபடங்கதள வதேைல் 
               -  கூட்டல் , சபருக்கல்   மபான்ைதவயாகும் 
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138) நேது செயல் , மபச்சு , புரிைல் , காேணேைிைல் , முடிசவடுத்ைல் முைலியை சபாதுதேக்கருத்து 
ொர்ந்ை கற்ைலின் ைன்தேதயப் சபாருத்மை அதேகிைது 

139) ஒரு சபாருதள இைங்கண்டு சகாள்வைற்கும் அைன் சபயதே அைிவைற்கும் அதைப் பற்ைி புரிந்து 
சகாள்வைற்கும் உைவும் கற்ைல் சபாதுதேக்கருத்து ொர்ந்ை கற்ைல் 

140) ேைிைர்கள் சபாருட்கள் ேற்றும் நிகழ்வுகதளப் பற்ைிய சபாதுவாை எண்ணங்கதள ேைைில் 
உருவகித்துக் சகாள்வது சபாதுதேக்கருத்து ொர்ந்ை கற்ைல் ஆகும் 

141) ஒருவன் ைான் வாழும் ெமுைாயத்ைின் உயர்விற்கும் முன்மைற்ைத்ைிற்கும் ைன்தை அர்பணித்துக் 
சகாள்ள அவெியோை கற்ைல் பிேச்ெிதைதயத் ைீர்த்ைல் 

142) அன்ைாட வாழ்வில் முக்கியத்துவம் சபறும் கற்ைல் இதணத்துக்கற்ைல் 
143) குழந்தைகளின் அைிவு வளர்ச்ெியின் துவக்கம் பின்பற்ைிக்கற்ைதல அடிப்பதடயாகக் சகாண்டது 
144) நடத்தைக் சகாள்தகயிைர் கற்ைல் தூண்டல் - துலங்கதல அடிப்பதடயாகக் சகாண்டது என்று 

கூறுகின்ைைர் 
145) கற்ைலில் ேீண்டும் ேீண்டும் பயிற்ெியளித்ைல் கற்ைதல வலுவூட்டும் 
146) தூண்டல் – துலங்கல் சைாடர்பு கற்ைலுக்கு அடிப்பதட என்று பாவ்லவ் , ஸ்கின்ைர் மபான்மைார் 

கூறுகின்ைைர் 
147) உருஷ்ய நாட்டு உளவியல் மேதை பாவ்லவ் 
148) சைாடர்பில்லாை தூண்டல் இயற்தகத் தூண்டலுடன் இதணத்து வழங்கப்படும் மபாது இயற்தகத் 

துலங்கல் ஏற்படுகிைது  
149) சைாடர்பில்லாை தூண்டல் இயற்தகத் தூண்டமலாடு நிதலப்படுத்ைப்படுவதை ஆக்கநிதலயுற்ைக் 

கற்ைல் என்று கூைியவர் பாவ்லவ்   
150) நியூட்டன் , ஐன்ஸ்டீன் , எடிென் , இோோனுஜன் மபான்ை மேதைகள் உட்காட்ெி வழிக்கற்ைல் 

மூலம் அைிய கண்டுபிடிப்புகதள நிகழ்த்ைியுள்ளைர் 
151) கற்ைல் என்பது தூண்டல் துலங்களால் இதணக்கப்பட்டுநிதைவில் நிதலசகாள்வைாலும் 

ேைிைநடத்தையில் ோற்ைம் ஏற்படுவைாகவும் கூைியவர்கள் மஜ.பி. வாட்ென் , ஸ்கின்ைர் , 
பாவ்லவ் 

152) அைிவுொர் கற்ைல் சநடுங்காலநிதைவிற்கு உைவுவது ேட்டுேின்ைி எைிர்கால வாழ்க்தகக்கு 
சபரிதும் பயன்படும் 

153) முன்பு கற்ை அைிமவாடு பின்ைர் கற்ை அைிதவ சைாடர்புபடுத்ைிக் கற்றுக் சகாள்வது அைிவின் 
உருவாக்கம் ஆகும் 

154) கற்ைலின் நிதலகள் ஆறு : 
     இயல்பூக்கம் -  மபாலச்செய்ைல்  -  முயன்று ைவைிக்கற்ைல்  -  அைிவுொர்க்கற்ைல் 
-  அைிவின் உருவாக்கம் -  உள்ளுணர்வு மூலம் கற்ைல் 

155) கற்ைலில் ஏழு படிநிதலகள் உள்ளைாகக் கூைியவர் மகக்மை 
156) நல்லசைாரு ெிந்ைதையின் உயர்நிதலயாக உள்ளுணர்வு விளங்குகிைது 
157) கற்ைல் என்பது அைிவின் உருவாக்கம் ஆகும் 
158) சபாருட்கள் பற்ைிய சபாதுதேக்கருத்துக்கு எ-கா வண்டி , வடீு , விதளயாட்டு தேைாைம் 
159) ஸ்கீோ உருப்சபறும் ைன்தேக்கு ஏற்ப குழந்தைகளின் அைிைிைன் வளர்ச்ெி நிதலகதள 4 

வதகயாகப் பிரிக்கலாம் . அதவ 
   - புலன் இயக்க நிதல ( 0 முைல் 2 வயது வதே ) 
   - செயலுக்கு முற்பட்ட நிதல ( 2 முைல் 7 வயது வதே ) 
   - புலைடீாை செயல் நிதல / பருப்சபாருள் நிதல ( 7 முைல் 11 வயது வதே ) 
   - கருத்ைியல் நிதல ( 11 வயைிற்கு மேல் ) 
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160) சபாதுதேக் கருத்தைப் பயன்படுத்ைிச் ெிந்ைித்ைல் புலன் காட்ெி வழிமய ெிந்ைித்ைதல விட 
உயர்நிதலப்பட்டைாகும் 

161) ேைவதேபடம் என்பது ஒரு குைிப்பிட்ட பாடப்பகுைியிதை கற்ைபின் அப்பகுைிதய முழுதேப்படுத்ைி 
அைிலுள்ள சைாடர்புக் கருத்துகளின் அடிப்பதடயில் எழுவைாகும் 

162) ைற்மபாது கற்ை கருத்துக்கள் ஏற்கைமவ கற்ை ேற்றும் சபற்ை அனுபவங்களிலிருந்து உருவாகிய 
கருத்துக்கள் ஆகியை இதணத்து ஒன்மைாசடான்று சைாடர்புபடுத்ைி அவற்ைினுள் உருவாகும் 
சபாதுதே கருத்துகளின் அடிப்பதடயில் எழுவது சபாதுதேக் கருத்துப்படம் 

163) குழந்தைகளின் கற்ைலில் முக்கிய பங்கு சபறுபதவ : 
      பார்த்ைல்  - மகட்டல் - சைாடு உணர்ச்ெி  - ஆெிரியர்  - ெக ோணவர்கள் - சபற்மைார்கள் 
  -   ெமுைாயம் 

164) கற்ைலில்  
   ைைிப்பட்ட காேணிகள் : 
       ைற்கருத்து -  சபற்மைார் ேைப்பான்தே-  ஆெிரியர் ேைப்பான்தே -  ைைிப்பட்ட ஆர்வம் 
 -  நாட்டம் , ைிைதே , உடல்நலம் 
 
 உடல் ொர்ந்ை காேணிகள் : 
      வகுப்பதைச் சூழல்  -  அன்பும் பரிவுமுள்ள ஆெிரியர்கள்  -  எளிதேயாை கற்ைல் 
 
ேைசவழுச்ெி காேணிகள்  : 
                -  ஆெிரியர் ோணவர்களிதடமய உள்ள நல்லுைவு 
                - சபற்மைார் ைங்கள் குழந்தைகளிடம் காட்டும் அன்பு,பரிவு,பாெம் 
                -  பாதுகாப்பு உணர்மவாடு இருத்ைல் 
                -  கவதலயில்லாேல் இருத்ைல் 
                -  பயேற்ை சூழதல உருவாக்குைல் 
                -  ெிைத்தைத் ைவிர்த்ைல் 
பள்ளி ொர்ந்ை காேணிகள் : 
   வகுப்பதை சூழல் -  பள்ளியின் சுற்றுப்புைம் - பள்ளி நிர்வாகம் -  விதளயாட்டு 
-  இலக்கிய நிகழ்ச்ெிகள் 

165) பள்ளியின் ைேத்தைப் பற்ைி முைல் பார்தவயிமலமய நன்ேைிப்தப ஏற்படுத்துவது பள்ளியின் 
கட்டிடங்கள் 

166) கற்ைலின் வதககள் : 
  செவிப்புலன் வழிமயக்கற்ைல் : 
                 -  பிைர் மபசுகிை வார்த்தைகதளக் மகட்டல் 
  பார்தவத்ைிைன் வழிமயக் கற்ைல் : 
                 -  பிம்பங்கதள பைிய தவத்ைல் 
                 -  பிைர் செய்து காண்பிப்பதை பார்த்ைல் 
                 -  உடல் அதெவு சோழியிதை உற்றுமநாக்குைல் 
 இயக்கத்ைிைன் வழிமயக் கற்ைல் : 
                 -  செய்து பார்த்ைல்  -  கருத்துக்கதள பரிோைிக்சகாள்ளுைல் 
 சைாடு உணர்வு வழிமயக் கற்ைல் : 
                 -  குைிப்பிதை எழுதுவது -  படங்கதள வதேவது 

167) சபாதுவாக கற்பித்ைல் வழிமுதைகளில் இேண்டு பிரிவுகள் உள்ளது 
                   பகுத்ைைிைல்  -  சைாகுத்ைைிைல் 
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168) ைிைன் அடிப்பதடயில் சவவ்மவறு ோணவர்களிதடமய காணப்படும் மவறுபாடுகதள ைைிநபர் 
ைிைன்கள் மவறுபாடு எை கூைலாம் 

169) கற்மபார் கற்ைலில் முன்மைற்ைம் காட்ட கருத்தை வடிவதேத்ைலும், ேறுவடிவதேத்ைலும் 
அவெியம் 

170) நாம் எதை சைரிந்ைிருக்கிமைாமோ அைற்கும், பிைேது உைவிமயாடு நாம் எதைத் சைரிந்து சகாள்ள 
முடியுமோ அைற்கும் இதடப்பட்ட பகுைிைான் புைிய அைிதவஉருவாக்குவைற்காை இடோகும் 

171) நேது பள்ளிகளில் சபரும்பாலாை கற்ைல் ைைிநபர் ொர்ந்மை உள்ளது 
172) அைிதவப் சபறுவைற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும் அனுபவங்கள் சோழி மூலம் கிதடக்கின்ைை  
173) சபாருள் உணர்த்ைவும் ேற்ைவர்களுடன் கருத்துகதளப் பகிர்ந்து சகாள்ளவும் உைவுவது சோழி 
174) அைிவு உருவாக்கத்ைில் இயற்தக ேற்றும் ெமூக அைிவியல் ஒமே ோைிரியாக செயல் படுகிைது 
175) இந்ைியாவில் நாம் பாடம் அடிப்பதடயிலாை கதலத்ைிட்டம் அதேத்துள்மளாம் 
176) அைிதவ சைரிவு செய்ைலில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதவ சைாடர்பு , ஆர்வம் , சபாருள் 
177) நேது நாட்டின் முன்மைற்ை இலக்குகதள அதடய சபறுவைற்கு இன்ைியதேயாை ெமூக 

சபாருளாைாே பண்பாடு ோற்ைங்கதள மைாற்றுவிக்கும் வலுேிக்க கருவியாக கல்வி விளங்க 
மவண்டும் என்றுகூைியது மகாத்ைாரிக் கல்விக் குழு 

178) ஒரு சூழலில் சைாடர்பில்லாை கருவிகதள புைிய மகாணத்ைில் இதணத்துப் பார்த்து புைிய 
சைாடர்புகதள உருவாக்கி புைிய கண்டுபிடிப்புகதள உருவாக்கும் ஆற்ைல் ஆக்கத்ைிைன் எைப்படும் 

179) ஆக்கச் ெிந்ைதை மொைதைகதள இேண்டு வழிகளில் செய்யலாம் . அதவ 
            -  சோழியுதடச் மொைதைகள் 
            -  சோழியில்லாச் மொைதைகள் 

180) சோழியில்லாச் மொைதையில் ஒரு மகாடு , முக்மகாணம் , வட்டம் , ெதுேம் மபான்ை வதேபடங்கள் 
ைேப்படும் . ோணவர்கள் அவற்தை ஒரு சுதவயுள்ள ெித்ைிேோக ோற்ைி வதேைல் உருவம் வதேைல் 
மொைதை எைப்படும் 

181) ஒரு நாட்டின் நலமும் வளமும் நம்நாட்டில் வாழும் குழந்தைகளின் நலத்தைப் சபாறுத்மை 
அதேகிைது 

182) குழந்தையின் வளர்ச்ெி உரிதே என்பது  குழந்தையின் ஆமோக்கியோை உடல்வளர்ச்ெி , ஆளுதே 
வள்ர்ச்ெி , கல்வி வளர்ச்ெி விதளயாட்டு ேற்றும் சபாழுதுமபாக்கு வெைி மபான்ைதவகதள 
குைிக்கிைது 

183) குழந்தை உரிதேகள் ேீைாை ஐக்கிய நாடுகள் ெதப உடன் படிக்தக கூறும் நான்கு விைோை 
உரிதேகள் : வாழும் உரிதே -   பாதுகாப்பு உரிதே -  வளர்ச்ெி உரிதே -  பங்மகற்கும் உரிதே 

184) 2002 ல் பாோளுேன்ைத்ைில் சகாண்டுவேப்பட்ட 93 வது அேெியல் ெட்டத்ைிருத்ைத்ைின் படி 14 
வயதுக்குட்பட்ட அதைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவெ கட்டாயக் கல்வியும் கல்வியில் 
ெேத்துவமும் ெே வாய்ப்புகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது 

185) உலகின் இேண்டு புைிைோை இடங்கள் ஒன்று ைாயின் கருவதை , ேற்சைான்று ஆெிரியர் வகுப்பதை 
186) மைெிய கல்விக் சகாள்தக ( 1986 ) : 

              கல்வியில் ெேத்துவம் என்பது அதைவருக்கும் ெேவாய்ப்பு ைருவதுேட்டுேல்ல . 
மெரும் படிப்புகளில் அதைவரும் சவற்ைி சபறுவைற்குரிய சூழ்நிதல உருவாக்கி ெே வாய்ப்புகதள 
அதைவரும் பயன் படுத்ை வாய்ப்பு அளிக்க மவண்டும் 

187) “சைாடக்கப் பள்ளி அளவில் குழந்தைகள் ைாோகமவ எல்லாவற்தையும் செய்து மநேடி அனுபவங்கள் 
மூலம் கருத்துருவாக்கத்தை ஏற்படுத்ை முடியும்” எை புரூைர் கூறுகிைார் 

188) “இதடநிதலப் பள்ளி அளவில் படங்கள் , ோைிரிகள் மூலம் கருத்துருவாக்கத்தை ஏற்படுத்ை 
முடியும்” எை புரூைர் கூறுகிைார் 
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189) “உயர் நிதலப் பள்ளி அளவில் அைிகோை குைியடீுகதளப் பயன்படுத்ைி கருத்துருவாக்கத்தை 
ஏற்படுத்ை முடியும்” எை புரூைர் கூறுகிைார் 

190) கற்ைல் என்பது செயலுறு நிதல ஆகும் 
191) கல்வி என்பைற்கு வளர்ைல் , சவளிக்சகாணர்ைல் , உள்ளதை ெிைக்கச் செய்ைல் , செயல்படாது 

அடங்கியிருக்கும் ஆற்ைல்கதள சவளிப்படுத்துைல் எைவும் சபாருள் சகாள்ளலாம் 
192) ஒரு குழந்தையின் ஆயத்ை நிதலதய நிர்ணயிப்பது முைிர்ச்ெியும் , கற்ைலும் 
193) ஆயத்ைநிதல பழுத்ைநிதல எைப்படுகிைது 
194) பள்ளிக்குள் கற்ைல் என்பது குைிப்பிட்ட பாடப் சபாருதள ஆெிரியர் உைவியுடன் குைிப்பிட்ட 

காலத்ைிற்குள் முடிக்க மவண்டும்  
195) அைிவுத்ைிைன் என்பது செயல்பாடுகள் மூலமும் சோழியின் மூலமும் ைன்தையும் உலதகயும் 

புரிந்து சகாள்ளும் ஆற்ைதல உள்ளடக்கியைாகும்  
196) குழந்தைகள் பாடநூல்கமளாடு நின்றுவிடாேல் வடீ்டில் ெமூகத்ைிலும் நூலகத்ைிலும் சொந்ை 

அனுபவங்கள் மூலம் ைங்களின் அைிதவ ேறு உருவாக்கம் செய்து சகாள்கின்ைார்கள் 
197) ஒருவதேப் பற்ைிமயா அல்லது ஒரு குழுதவப் பற்ைிமயா உண்தே நிதலதய அைியாேல் ைவைாை 

முடிவுக்கு வருவது ொர்சபண்ணங்கள் 
198) அதைத்து 

குழந்தைகளிடமும் காணப்படும் வலுவாை சபாழுதுமபாக்கு விதளயாட்டு  
199) நிதையாளுதே சபற்ைவரின் பண்புகளுள் ஒன்று  ைான்சைாடங்காற்ைல் 
200) ஒருவரின் ஆளுதேக் மகாளாறுக்கு அடிப்பதடயாக அதேவது ேைசவழுச்ெி அைிர்வுகள்  
201) உலகில் அதைவரும் அைிந்து சகாள்ளக்கூடிய விரும்பக்கூடிய ஒமே சோழி அன்பு  
202) புைிய சூழலுடன் ஒத்துப்மபாகும் உணர்வு உைவு இணக்கம்  
203) கூட்டாளி பருவம் 6-10 வயது வதே  
204) பிைக்கும் குழந்தையின் மூதளயினுதடய எதட சுோர் 350கி  
205) ஒரு சபாருதளமயா செயதலமயா சைளிவாக அைியச்செய்யும் முயற்ெி கவைித்ைல் 
206) நீண்டநாள் நிதைவில் நிற்கும் கற்ைல் சபாருளுணர்ந்து கற்ைல் 
207) நுண்ணைிவு இரு காேணிகளால் ஆைது எைக் கூைியவர் ஸ்பியர் மேன்  
208) நுண்ணைிவு ஈவு என்ை சொல்தல அைிமுகப்படுத்ைியவர் சடர்ேன் 
209) கணிைப் பாடத்ைில் ெிக்கதலத்ைீர்க்கும் இதடவிதைச் செயல்பாடு ஒப்பார்குழு 
210) உடல் பாதுகாப்பிற்காக நாம் மேற்சகாள்ளும் ெிைம் 20% 
211) ஒரு அரிய ேைசவழுச்ெி இேக்கம் 
212) கால்கதள ைதேயில் உதைப்பது ைிக்கற்ை ெிைம் 
213) பள்ளிக்குள் நுதழயும் குழந்தைகதள ைன் அன்தபயும் ஆைேதவயும் காட்டி ஏற்றுக்சகாள்வது 

ஒப்பார்குழு 
214) உடல் வளர்ச்ெியில் அைிக மவகம் காணப்படும்பருவம் குேே பருவம் 
215) தூண்டல்கதள சபறும் நியூோைின் பாகம் சடன்டிதேட்  
216) அைிைல் ைிைன் வளர்ச்ெி நான்கு படிநிதலகளில் நதடசபறுகிைது என்று கூைிய உளவியல் அைிஞர் 

பியாமஜ 
217) ஆெிரியர் கருத்துக்கதள கூைிைால் ஏதும் ேறுப்பின்ைி ஏற்றுக்சகாள்ளும் பருவம் பள்ளிப்பருவம்  

218) பல்மவறு அைப்பற்றுகதள வளர்த்துக்சகாள்ள குழந்தைகளுக்கு உைவுவது ஒழுக்கக்கல்வி  
219) கல்வியின் முக்கிய இலக்குகதள அதடய இன்ைியதேயாை ொைைம் ஒழுக்கம்  

220) பிைருக்கு உைவி செய்யும் ேைப்பாங்கு ைர்ேெிந்ைதை  

221) ஒரு செயல் ைிட்டத்மைாடு கூடிய கைவு லட்ெியம்  

222) ைன்தைத் ைாமை கட்டுப்படுத்ைி சகாள்வைின் விதளவாக எழும் நன்ைடத்தை ஒழுங்கு  
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223) ஒழுக்க நடத்தையில் இன்ைியதேயாைது ேைச்ொட்ெி 
224) ஆண்களும் சபண்களும் ைங்கள் உடல் வளர்ச்ெியின் உச்ெத்தை அதடயக்கூடிய பருவம் குேேப்பருவம் 

225) குழந்தைகளின் இேண்டாம் பிைப்பு குேேப்பருவம்  

226) ேை உணர்ச்ெிகள் மேமலாங்கி நிற்கும் நைவு நிதல ேைசவழுச்ெி 
227) ஒமே நாளில் ேிகுந்ை உற்ொகம் ேிகுந்ைவோகவும் ெிைிது மநேத்ைில் ேை உதளச்ெலுக்கு ஆட்பட்டு 

ஆர்வேின்ைியும் காணப்படும் பருவம் குேேப்பருவம் 

228) ெமூக முைிர்ச்ெி அதடந்து ெமூகத்ைிற்குப் சபாருந்ைியவைாக ‘ெமூகவியல்பிைன்’ ஆகும் பருவம் 

குேேப்பருவம்  

229) சபாருள் பற்ைிய விவேங்கதளத் மைடித்சைரிந்து சகாள்ளுைல் அைிைல்  

230) ேைிைதை பிை விலங்குகளிைின்றும் மவறுபடுத்ைிக் காட்டுவது ேைசவழுச்ெி வளர்ச்ெி  
231) குேேப் பருவத்ைில் ஏற்படும் ெமூக வளர்ச்ெியில் ேிக முக்கியோைது எைிர்பாலிைரின் ேீது மைான்றும் 

ஆர்வங்கள்  

232) குழந்தைகளிடத்ைில் இயற்தகயாகமவ சோழிதயக் கற்கும் ைிைன் உள்ளது என்று கூைியவர் மகாம்ஸ்கி  
233) ேைிைன் ஒரு ெமூக விலங்கு என்ைவர் அரிஸ்டாட்டில்  

234) முந்தைய அைிவுடன் புைிய செய்ைி இதணக்கப் படுவது உடன் இதணத்துக் சகாள்ளுைல் 

235) சோழிகற்ைல் பற்ைிய நடத்தைக் சகாள்தகதய சவளியிட்டவர் ஸ்கின்ைர் 

236) ஒரு செயதலச் செய்யும் மபாது கற்றுக்சகாண்ட ைிைதே ேற்சைாரு செயதலச் செய்வைில் ைாக்கத்தை 

ஏற்படுத்துோைால் அது பயிற்ெி ோற்ைம்  

237) அைிவு ொர்ந்ை கற்ைல் வதககளில் ஒன்று பிேச்ெதைதயத் ைீர்த்ைல் 

238) சைாடர்பில்லாை தூண்டல் இயற்தகத் துலங்கமலாடு நிதலப்படுத்ைப்படுவதை ஆக்க நிதலயுற்ைக் 

கற்ைல் என்று கூைியவர் பாவ்லவ்   

239) உட்காட்ெி  மூலம் கற்ைல் நிகழ்வதை  நிரூபித்ைவர்  மகாலர் 

240) குதை கூறுவதும் ைண்டிப்பதும் ோணவர்களின் கற்ைதல செம்தேப்படுத்தும் என்ை கல்விமுதை 

ஆெிரியர் தேயக்கல்வி முதை 

241) கற்ைலின் ஏழு படிநிதலகள் உள்ளைாக கூைியவர் மகக்மை 

242) ைன்ைிதெயாை துலங்கலாைது ஆக்க நிதலயுறுத்ைப்படுகிைது என்பதை கூைியவர் ஸ்கின்ைர் 

243) “உலகத்மைாடு ஒட்ட ஒழுகல்” “பல கற்றும் கல்லார் அைிவிலார்” என்று கூைியவர் ைிருவள்ளுவர் 

244) பிள்தளப் பருவத்ைிற்கு அடுத்ை வளர்ச்ெிப் பருவம் குேேப்பருவம்  

245) நம் ேைைில் பைிவு செய்யப்பட்டு நாம் பைிவு செய்யப்பட்டு கூறும் ொயல்கள் ஒரு சபாருதள 
ேட்டும் குைிப்பைவாகமவா அல்லது சபாதுப்பண்புள்ள பல சபாருட்கதளக் குைிப்பைவாகமவா 
இருக்கும் ொயல்கள் சபாதுதேக் கருத்து 

246) ஒரு சபாருதளப் பற்ைி அைிய நம் உடல் வழியாகமவா (அ) ேைம் வழியாகமவா தகயாளும் 
செயல்களின் சைாகுப்பு ஸ்கீோ 

247) ஒரு குழந்தையின் கற்ைலின் ைைிப்பட்ட காேணிகளுள் ஒன்று ைற்கருத்து 
248) எைிர்கால ெமுைாயத்தை ைிைம்பட உருவாக்குபதவ வகுப்பதை 
249) ோணவர்களிடம் காணப்படும் மவற்றுதே ைைியாள் மவற்றுதே  
250) குழந்தையின் கற்ைலில் பங்கு சகாள்ளும் காேணிகளின் எண்ணிக்தக 4 
251) பல்மவறு விவேங்கதள சைாகுத்து அைிலிருந்து ஒரு சபாதுவாை கருத்துக்கு வருவது 

சைாகுத்ைைிைல் 
252) புரிைலின் பிேைிபலிப்பு பல விைோை பைில்கள் 
253) அனுபவங்கதளப் சபை உைவும் ஒரு ைிைவுமகால் சோழி 
254) அைிதவத் சைரிவு செய்ைலில் ஒரு பயனுள்ள வழி ஆர்வம் 
255) ைற்கால கல்வி அதேப்பு ோணவதே தேயோகக் சகாண்டுள்ளது  
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256) இந்ைிய அேெியலதேப்பு ெட்டம் 14 வயதுக்கு உட்பட்ட அதைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவெ 
கட்டாயக் கல்வி சபறுவதை குழந்தைகளின் அடிப்பதட உரிதேயாக அைிவித்துள்ளது  

257) நேது இந்ைிய அேசு கட்டாய ஆேம்பக் கல்வி அளிக்க மவண்டும் என்பதை வலியுறுத்ைிய ஆண்டு 
1950 ஜைவரி 26 

258) மைெியக் கல்விக் சகாள்தக சகாண்டு வேப்பட்ட ஆண்டு 1986 
259) குழந்தைகள் ஒரு நிகழ்ச்ெிதய மவறு ஒருவரின் பார்தவயிலிந்து காணும் ைிைதேயற்ைவர்களாய் 

ைன் பார்தவயிலிருந்து ேட்டுமே பார்க்க கூடியவர்களாக உள்ள பருவம் ேைச்செயல்பாடுகளுக்கு 
முந்தைய பருவம் 

260) குழந்தைப் பருவத்ைில் மவகோக வளர்ச்ெி அதடவது சோழி வளர்ச்ெி 
261) ெமுைாயத்ைில் பிைருடன் கூடி வாழ்வைின் விதளவு சோழித்ைிைன் வளர்ச்ெி 
262) ெமுைாயத் மைதவகதள பூர்த்ைி செய்யும் ெமூக நிதலயம் பள்ளி 
263) ஒருவதே ெக்ைியற்ைவோக எைற்கும் ைகுைி அற்ைவோக ோற்றுவது கவதல 
264) ேைிை இைத்ைின் ஆழ்ந்ை விருப்பங்களில் ஒன்று பாோட்டப்பட விரும்புவது 
265) ஆழ்ந்ை உணர்ச்ெிகதள சவளிக்காட்டாேல் ேைைினுள் அடக்கி தவக்கப்படுவைால் ஏற்படுவது 

குடற்புண் 
266) “ஆர்வேிக்க பருவம்” என்று ெிைப்பாக கூைப்படும் பருவம் பள்ளிப் பருவம் 
267) அைிவார்ந்ை செயல்களுள் ஒன்று ெிந்ைித்ைல் 
268) ைன் வாழ்நாள் முழுவதும் குழந்தைகளின் வளர்ச்ெிதயப் புரிந்து சகாள்வைில் செலவிட்டவர் 

பியாமஜ 
269) நுண்ணைிவு சபாதுக்காேணி, ெிைப்பு காேணி ஆகிய இரு காேணிகளால் ஆைது எைக் கூைியவர் 

ஸ்பியர்மேன் 
270) நுண்ணைிவு கணக்கிடும் மபாது மொைிக்கப்படுமவார் எத்ைதை வயைிற்கு குதைவாக இருக்க 

மவண்டும் 16 
271) ஆக்கெிந்ைதைக்கு மைதவப்படுவது குவிெிந்ைதையும், விரிெிந்ைதையும் 
272) குழந்தைகளிடம் கைமநேத்ைில் ோற்ைேதடவது ேைசவழுச்ெி சவளிப்பாடுகள் 
273) நாம் பிைர் ேீது செலுத்தும் ெிைம் 70% 
274) ெிைத்தை வதகப்படுத்ைியவர் குட் இைஃப்  
275) கல்விதய கதலத்ைிட்டம் எனும் முதையாை ஒழுங்கதேப்புடன் அளித்ைமல கல்வி 

நிறுவைங்களின் ைதலயாயப் பணி ஆகும்  
276) ைன் எண்ணங்கதளப் பிைருக்கு எடுத்து இயம்பவும் பிைர் கருத்துக்கதள அைியவும் 

மைதவப்படுவது சோழித்ைிைன் 
277) சைாடர்ந்து வளர்ச்ெியதடயும் ஒர் ஆற்ைல் நுண்ணைிவு 
278) குழந்தைகளின் ேைசவழுச்ெிகதள வளர்பைில் முக்கியோை பங்கு வகிப்பது பள்ளி 
279) பிைோல் ஏோற்ைப்படும்மபாதும் அச்ெமூட்டப்படும்மபாதும் ஏற்படுவது பைற்ைம் 
280) ெமூக உைதவ வளப்படுத்தும் ேைசவழுச்ெி இேக்கம் 
281) அனுபவங்கள், கற்ைல் மபான்ைவற்ைின் விதளவு பற்றுகள் 
282) எைிர்பாலிைத்ைவரிடம் பற்றும் கவர்ச்ெியும் சகாண்டவர்களாக இருக்கும் பருவம் குேேப்பருவம் 
283) பதடப்புச் செயல்களின் ெிைந்ை சவளிப்பாடு விதளயாட்டு 
284) கற்கும் சபாருதளப் பற்ைிய நிதைவு கூர்ைலுக்கு சபரிதும் பயன்படுவது சுருக்கக்குைிப்பு 
285) பியாமஜயின் அைிைல் ைிைன் வளர்ச்ெியின் 3ம் படிநிதல புலன்கதள உணர்வதை தவத்து 

ெிந்ைித்துச் செயல்படும் ேைச் செயல்பாட்டு நிதல 
286)  குழந்தைகள் கால்கதள ைதேயில் உதைத்தும் மூச்தெ அடக்கிக் சகாண்டும் அல்லது வைீிட்டு 

அலைியும் சவளிபடுத்துவது ைிக்கற்ைச்ெிைம். 
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287)  கற்பதைத்ைிைன் ேிகுந்து காணப்படக்கூடிய பருவம் குேேப்பருவம் 
288)  ஒரு சோழிதயக் கற்றுக் சகாண்டது ேற்சைாரு சோழிதயக் கற்றுக் சகாள்ள ைதடயாக 

இருப்பது எைிர்ேதை பயிற்ெி ோற்ைம் 
289) குழந்தைகள் ெகோணவர்களுடனும் ஆெிரியர்களுடனும் இதடவிதையாற்றும் வாய்ப்புகள் 

அைிகமுள்ள கல்விமுதை செயல் வழிக்கல்விமுதை 
290) சூழலில் உள்ள ஆற்ைல் புலன்கள் ேீது மோதுவது தூண்டல் 
291) கற்ைலுக்கு அடிப்பதட தூண்டல்-துலங்கல் சைாடர்பு என்று கூைியவர் பாவ்லவ், ஸ்கின்ைர் 
292) பிைப்பில் முைிர்ச்ெியற்ை நிதலயில் ைிைன்கதள சபற்றுள்ள இைம் ேைிைன் 
293)  படங்கள் வதேவது என்பது சைாடு உணர்வு வழிமய கற்ைல் 
294) குழந்தை, ஒரு படம் என்பது ஒரு சபாருளின் குைியடீு என்பதை புரிந்து சகாள்வது 

19 ோைங்களில்  
295) குழந்தைகள் நடந்து முடிந்ை ஒரு செயதல ேைைளவில் ேீண்டும் பதழய நிதலக்கு சகாண்டு வே 

இயலாை நிதலயிலுள்ள பருவம் ேைச் செயல்பாட்டுக்கு முந்தைய பருவம்  
296)  பிைேது உணர்வுகதளயும் ேைசவழுச்ெிகதளயும் நம்முதடயைாக சகாள்ளும் ேை உணர்வு 

ஒத்துணர்வு  
297)  ஆக்கத்ைிைைின் 5 பண்புகதள பற்ைி கூைியவர் டாேன்ஸ் 
298) ேைிைர்கள், சபாருள்கள் ேற்றும் நிகழ்வுகதளப் பற்ைி சபாதுவாை எண்ணங்கதள ேைைில் 

உருவகித்து கூறுவது சபாதுதேக்கருத்து ொர்ந்ை கற்ைல் 
299) அன்ைாட கற்ைலில் முக்கியத்துவம் சபரும் கற்ைல் இதணத்து கற்ைல்ேைத்ைின் உயர் நிதலப்பட்ட 

செயல்களாை ெிந்ைித்ைல், ைீர்ோைித்ைல் மபான்ை ேைச் செயல்களுக்கு தேயோக இருப்பது 
சபருமூதள 

300) ஒருவைது உள்ளத்ைில் உள்ளைவற்தை ைாமை விருப்பு சவருப்பின்ைி ஆோய்ந்து விவரித்து 
பகுத்ைாய்ந்து வதகப்படுத்ைி முடிவுக்கு வருைல் அகமநாக்கு முதை 

301) உற்று மநாக்கல் முதையின் மூன்ைாம் படிநிதல நடத்தைதய வதகப்படுத்ைி ஆய்வு செய்ைல் 
ேேபுக் கூறுகதளக் கட்டுப்படுத்துவது பின்மைாக்க விைி 

302) ேைிைைின் உடலில் பல உறுப்புகள் ைாைாகமவ வளர்ந்து வயதுக்மகற்ப பக்குவேதடவதை 
முைிர்ச்ெி என்கிமைாம்  

303) ஒரு குழந்தை பிைந்ை பின் அைனுதடய கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும் முைல் உடல் உறுப்பு ைதல 
304) பிமயாஜயின் கூற்றுப்படி குழந்தைகளுக்கு சபாருட்களின் ோைாத்ைன்தே புரிகிை வயது 7 வயது 

முைல் 12 வயது வதே  
305) ைாமே ஆய்ந்ைைிந்து கற்பைற்கு முன்பாகமவ குழந்தைகள் ைம் சூழலில் உள்ள சபரியவர்கதளப் 

பார்த்து அவர்கதள அப்படிமய பின்பற்ைி ைம்முதடய நடத்தைதய மேற்சகாள்கிைார்கள் என்ைவர் 
ஆல்பிேட் பாண்டுோ 

306) ேிகச்ெிைந்ைஊக்குவிப்பாகஅதேவது ஆெிரியர் ோணவர் உைவு 
307) நிதைவின் மூன்ைாம் படிநிதல ேீட்டுக்சகாணர்ைல் 
308) ஒரு குைிக்மகாதள அல்லது மநாக்கத்தை அல்லது முடிதவ அதடவைைகாை வழிமைடும் 

ேைத்ைளவிலாை முயற்ெி ெிந்ைதை 
309) ஒரு நுண்ணைிவு மொைதையில் 10 வயது குழந்தையின் ேைவயது 144 ோைங்கள் எைில் 

அக்குழந்தையின் நுண்ணைிவு ஈவு 120 
310) ஆளுதே என்பது ஒருவேது பண்புகளின் ைைித்ைன்தே வாய்ந்ை அதேப்பு என்று கூைியவர் 

கில்மபார்டு 
311) ஒழுக்கத்ைின் முக்கிய கூைாக அதேவது ஒருவரின் ேைொட்ெி 
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312) உற்றுமநாக்கல், ெரிபார்க்கும் பட்டியல், ைே அளவுமகால் செயற்மொைதைகள் ஆகியதவ 
ஆளுதேதய அளவிடும் முதைகள் புைவயமுதைகள் 

313) கற்பதையில் ைங்களுக்கு மைதவயாை ெந்மைாஷத்தை அதடபவர்களாக உள்ள ைைிதே 
விரும்பிகள் ஒதுங்கி நடுங்கும் ஆளுதேக்மகாளாறு 

314) ஒருவரின் ைைிப்பட்ட நடத்தை முதைதயக் குைிக்கும் சொல் ஆளுதே 
315) ெமுைாயத்ைின் சுருங்கிய இலட்ெிய பைிப்பாக செயல்படுவது பள்ளி 
316) ொேணர் இயக்கம்,இலக்கிய ேன்ைம், ெமூக் மெதவ, சுற்றுலா, மபாட்டிகள் மபான்ைதவ 

ேைநலவளர்ச்ெிக்காக பள்ளிகளில் மேற்சகாள்ளபடுகின்ைை  
317) ைண்டதணயிலிருந்து ைப்புவைற்காக அைிகோகவும், அடிக்கடியும் சபாய் மபசும் ோணவர்களின் 

பிேச்ெதைதய வளர்க்கும் முதை ைன்ைம்பிக்தகதய வளர்த்ைல் 
318) சபாதுவாக ெிறுவர்களிடம் காணப்படும் சநைிபிைழ்வு நடத்தை ைிருடுைல் 
319) காேணம் கற்பித்ைல்,ஈடுசெய்ைல், இடோற்ைம், பின்ைதடைல், பின்வாங்குைல் ஆகியதவ ைற்காப்பு 

நடத்தைகள் எைப்படுகின்ைை 
320) கற்ைல் குதைபாடுதடய ோணவர்கள் கற்ைலில் பின்ைங்கிமயார் எைப்படுவர் 
321) உயர் அைிவாண்தேக்கு குழந்தைகளுக்கு ைேப்படும் மொைதை அைிவாண்தே மொைதைகள், 

ஆக்கத்ைிைன் மொைதைகள், பள்ளி பாடத் மைர்வுகள் 
322) சோழிவளர்ச்ெிக்காை கற்பித்ைல், அைிவுப்புல வளர்ச்ெிக்மகற்ை கற்பித்ைல், ஆர்வமூட்டும் கற்பித்ைல் 

முதைகள், நல்ல ைற்கருத்தை வளர்த்ைல், ெமூக நடத்தைதய வளர்த்ைல் ஆகியதவ 
மைதவப்படுமவார் நலிவதடந்ை குழந்தைகள் 

323) உயிரியல் நியைிக்கு உட்பட்டது உடல்வளர்ச்ெி 
324) குழந்தைகளிடம் ைைியாள் மவற்றுதே அைிகோகவுள்ள வளர்ச்ெி உயே வளர்ச்ெி 
325) நைவுப்பேப்பில் உள்ள தூண்டல்களில் ெிலவற்தை மைர்ந்சைடுத்து அைிய மேற்சகாள்ளப்படும் 

முயற்ெி அைிைல் 
326) ெிந்ைிப்பைற்கு பயன்படுவைவற்றுள் ஒன்று நுண்ணைிவு 
327) முயதலப் பார்த்துப் பயப்படும் குழந்தைதயக் குணோக்குவைில் ஆக்க நிதலயுற்ை கற்ைதலப் 

பயன்படுத்ைி சவற்ைி கண்டவர் மேரி காவர் மஜான்ஸ் 
328) ஒப்பார் குழு சபரும்பாலும் ோணவதே தேயோக தவத்து உருவாகிைது  
329) ைீங்கு வரும் என்று அஞ்ெி நடுங்கும் ஒருவிை ேைசவழுச்ெி பைற்ைம் 
330) ேைசவழுச்ெி ெேநிதலயதடைல் என்பது ேைசவழுச்ெிகதள மைதவப்படும் இடத்ைில் பயன்படுத்ைி 

பலைதடவது 
331) குேேப்பருவ குழந்தைகதள ஒரு குழந்தையாகக் கருை முடியாது  
332) “தெக்காலஜி” எனும் சொல் எந்ை சோழிதயக் சகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது கிமேக்கம் 
333) உளவியலில் ேிக முக்கியோக கருைப்படுவது ோணவரின் ேை இயல்புகதள அைிவது 
334) அைிவு வளர்ச்ெிக்கு காேணோக அதேவது வாசைாலி-சைாதலக்காட்ெி, ஆெிரியர், ெமூகம்  
335) ேீன் குஞ்சு பிைந்ைவுடன் நீந்துகிைது.பிைந்ை குழந்தையால் நடக்க முடியவில்தல. இைற்குக் 

காேணம் உடல்உறுப்புகள் முைிர்ச்ெிஅதடயவில்தல 
336) குழந்தைகள் ெமூகவியல்பு சபறுைலில் ெிறுகுழந்தைப் பருவத்ைில் முக்கியோை இடத்தை வகிப்பது 

குடும்பம் 
337) மகாலர் மொைதை விளக்கும் கற்ைல் உட்காட்ெி மூலம் கற்ைல் 
338) இலக்தக அதடயத்மைதவப்படும் ெக்ைிதயயும் வலுவிதையும் அளிப்பது ஊக்குவித்ைல் 
339) நிதைவுகூர்ைலின் முைல்நிதலயாகக் கருைப்படுவது கற்ைல் 
340) குழந்தைகளின் அல்லது குேேப்பருவத்ைிைேது ைீவிேோை ெமூக விமோை நடத்தை சநைிப்பிைழ்வு 
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341) ைன் ைவதை ேதைத்துக்சகாண்டு பிைர் ேீது பழிமபாடுைல் என்ை ைற்காப்பு நடத்தைக்குப் சபயர் 
புைத்சைைிைல் 

342) ேைநலம் என்பது ஒருவைது ஆளுதேயின் நிதைவாை இதெவாை செயற்பாட்தடக்  
குைிக்கிைது என்று கூைியவர் மெட்பலீ்டு 

343) ஓர் இயக்கமுள்ள உள்ளார்ந்ை செயல் கற்ைல் 
344) நுண்ணைிதவக்காட்டிலும் இன்தைய முக்கிய மைதவ நல்சலாழுக்கம் 
345) ஒரு குழந்தை முந்தைய ைதலமுதை முன்மைார்களிடம் இருந்து சபறும் ேேபுக் கூறுகளின் பங்கு 

1/8 
346) நாளேில்லா சுேப்பிகள் உடல் ேைப்பண்புகதள  உருவாக்கி பாைித்து ேைிைைிடத்ைில் ஆளுதேதய 

நிர்ணயிக்கிைது  
347) ஜனீ்களின் வடிவம் பாெிேணி 
348) பியாமஜயின் அைிைல் ைிைன் வளர்ச்ெியின் மூன்ைாவது நிதல கண்கூடாக பார்ப்பதை தவத்து 

ெிந்ைித்து செயல்படும் ேைச்செயல் பாட்டு நிதல 
349) ேைத்ைிருத்ைல் என்பது நிதைவுகூர்ைலின் இேண்டாம் படி 

350) ஒமே மநேத்ைில் பலைேப்பட்டவர்கதள மொைிப்பைற்காக உருவாக்கப்பட்ட மொைதைகள் சைாகுைிச் 
மொைதை 

351) சடர்ேன் மொைதையில் நுண்ணைிவு ஈவு 140 

352) ேைநலம் பற்ைி கூைியவர் யூங் 
           உடற் பண்புகள் 

    5 முைல் 8 வயது வதே 

 ஏைத்ைாழ 100 செ.ேீ உயேம்  
 செயல்பாடுகள் அதைத்தும் உடல் ொர்ந்ைைாக இருக்கும் 
 ைதெகளின் இயக்கம் விதேவாகவும் ஆற்ைல் ேிகுந்ைைாகவும் இருக்கும் 
 ஆண்கதள விடப் சபண்கள் விதேவில் பருவேதடகின்ைைர் 
 கால்கள் விதேவாக வளர்ச்ெியதடகின்ைை 
 வயிறு புதடக்க உணவருந்ை விரும்புகின்ைைர் 
 மூக்கு ேற்றும் சைாண்தடக் மகாளாறுகள் அடிக்கடி ஏற்படுவதுண்டு  
 உயேம் ேற்றும் எதட வளர்ச்ெி வைீம் 5 முைல் 11 வயது வதே சேதுவாகவும் நிைாைோகவும் 

நதடசபறுகிைது 
 கருத்துகள் சைளிவற்ைைாகவும் இருக்கும் 
 குளிப்பைற்க்கு ேறுப்பர் 
 செயல் மவகத்ைில் படிப்படியாை முன்மைற்ைம் காணப்படும். இது நிைாைத்தையும் 

துல்லியத்தையும் மநாக்கி வளரும் 
 உடல் நலம் முன்மைற்ைேதடயும்   

 
                     9 முைல் 11 வயது வதே 

 இது முழுக்க முழுக்க செயல்ைிைன் ேிக்க வயைாகும்  
 சபாதுவாகத் ைிடோகவும் ஆமோக்கியோகவுமுள்ள வயைாகும் 
 ைிண்பண்டங்கள் ேீது அைிக விருப்பம் காட்டுவர் 
 ஆண்கள் வாலிப வயைின் பாைி எதடயிதைப் சபற்ைவர்களாக இருப்பர் 
 சபண்களின் உடல் ைிைன்கள் 11 வயது வதே சேதுவாகவும் ைிடோகவும் முன்மைற்ைேதடயும் 

அைன் பிைகு ைிைதேகள் நிதலப்படும் 
 ஆண்கதளப் மபால சபண்கள் உடல் வலிதேயும் ஆமோக்கியத்தையும் அதடய முடிவைில்தல 
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 உடல் வலிதே 11 வயது முைல் 13 வயது வதே சபண்களுக்கு ைற்காலிகோக நிறுத்ைி 
தவக்கப்பட்டுள்ளது 

 மபாட்டி விதளயாட்டுகளில்  அைிகம் ஆர்வம் காட்டுகின்ைைர்  
 உடற் செயல்பாடுகளுக்குப் பின்ைர் எளிைில் மொர்வதடகின்ைைர் 
 தககளில் ெிறு ைதெகளில் நல்ல வளர்ச்ெியிதைப் சபறுகிைது 
 வயது அைிகரிக்க அைிகரிக்க நிைாைத்ைின் மவகம் அைிகரிக்கிைது. அது துல்லியோக 

முன்மைற்ைேதடகிைது 
 11 வயது வதே சபண்களின் உயேம் ேற்றும் எதடயின் வளர்ச்ெி மநர்த்ைியாக உள்ளது. ஆண்களின் 

வளர்ச்ெி சபண்கதள விட நன்ைாகவும் வலுவாகவும் உள்ளது 
 
          சபாருத்துக. ( விதடகள் எைிமே ) 
1)  ைைிப்பட்டகாேணி  - உடல் நலம்  
2)  உளம் ொர்ந்ைகாேணிகள்  - அன்பு,ெிைம்  
3)  ேைசவழுச்ெி - இலக்கியநிகழ்ச்ெி  
4)  பள்ளி ொர்ந்ை காேணி – எளிதேயாை கற்ைல் 
5) பரிமொைதை முதை    - ொலாக் 
6) ேைிை வளர்ச்ெியில் சூழ்நிதலமய ேிக முக்கியோை காேணி என்ைவர் - வாட்ென்  
7) ஒத்ை இயல்பு ஒத்ை இயல்தபமய உருவாக்கும்     - ஜான் கிரிகர் சேண்டல்   
8) நுண்ணைிவு ஈவு  - சடர்ேன்  
9) நுண்ணைிவு மொைதைகளின் ைந்தை            – ஆல்பிேட் பிமை   
10) நுண்ணைிவு = சபாதுக்காேணி+ெிைப்புகாேணி   - ஸ்பியர்மேன்  
11) குழுக்காேணி மகாட்பாடு                       - ைார்ண்தடக்   
12) சொற்மொைதை, செயற்மொைதை               - சவக்ஸ்லர் 

 
            மொைதை                        பயன்படுத்ைப்பட்ட உயிரி 
13)  ஆக்க நிதலயுறுத்ைல்        - நாய் 
14)  ைன்ைிச்தெயாக எழும் துலங்கல்கதளச்  
     ொர்ந்ை ஆக்க நிதலயுறுத்ைல்                     - எலி  
15)  உட்காட்ெி மூலம் கற்ைல்       - குேங்கு 
16)  குழந்தையின் அச்ெத்தை மபாக்கிய ஆய்வு     - முயல் 
 
      மொைதைகள்                   அைிஞர்கள்  
17)  ேின்ைமொடா                -   டாேன்சு 
18)  ைதலப்பு ைரும் மொைதை  -   கில்பர்ட்    
19)  ெிக்கல் ைீர்வு                 -   ஆஸ்மபார்ன் 
20)  புதுதேப் பயன்கள்          -   ோல்ட்ஸ்மேன் 
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I - STD 
01)  “ைேிழுக்கும் அமுசைன்று சபயர் அந்ை ைேிழ் இன்பத் ைேிழ் எங்கள் உயிருக்கு மநர்” என்று 

கூைியவர் பாமவந்ைர் பாேைிைாென் 
02) இன்பத்ைேிழ் என்ை பாடதல எழுைியவர் பாமவந்ைர் பாேைிைாென்  
03) “நீோருங் கடலுடுத்ை நிலேடந்தைக் சகழிசலாலுகும்” என்று கூைியவர் ேமைான்ேணியம் 

சப.சுந்ைேைார் 
04) ‘குழந்தைக்கவிஞர்’ என்று அதழக்கப்படுபவர் அழ.வள்ளியப்பா 
05) நத்தை பற்ைி பாடிய புலவர் அழ.வள்ளியப்பா 
06) “வா, ேதழமய, வா” பாடதல எழுைியவர் அழ.வள்ளியப்பா 
07) நான்கு மகாடு மபாட்ட மநாட்டில் ைேிழின் முைசலலுத்து “அ” அதேயும் இடம் நடுவில்உள்ள 

இருமகாட்டின் நடுவில் 
08) இட்லி என்பதை இட்டலி என்று கூை மவண்டும் 
09) மைன் கூட்டில் மைன் இருக்கும் 
10) வாேத்ைின் முைல் நாள் ஞாயிறு 
11) பள்ளி சைாடங்கும் நாள் ைிங்கள் 
12) வாேத்ைின் நாட்கள் ஏழு 
13) அறுசுதவ என்பதவ துவர்ப்பு, உவர்ப்பு, புளிப்பு, கெப்பு, கார்ப்பு, இைிப்பு 
14) துவர்ப்பு சுதவக்கு எடுத்துக்காட்டு வாதழப்பூ 
15) உவர்ப்பு சுதவக்கு எடுத்துக்காட்டு உப்பு 
16) கரும்புத்துண்டு இைிப்பு சுதவக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் 
17) பச்தெேிளகாய் கார்ப்பு சுதவக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் 
18) பாகற்காய் கெப்பு சுதவக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் 
19) புளியம்பழம் புளிப்பு சுதவக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் 
20) வண்ணங்கள் ஏழு வதகப்படும் 
21) அகே வரிதெப்படி அதேந்ை உயிசேழுத்துக்களின் முைசலலுத்துக்கள் அணில், ஆதே, இைகு, ஈ, 

உழவர், ஊெி, எறும்பு, ஏழு, ஐந்து, ஒன்று, ஓநாய், ஔதவ 
22) ைேிழில் ஆயுை எழுத்து ஒன்று உள்ளது 
23) ைேிழில் 12 உயிசேழுத்துக்கள் உள்ளை 
24) ைேிழில் 18 சேய்சயழுத்துக்கள் உள்ளை 
25) ைேிழில் 216 உயிர்சேய்சயழுத்துக்கள் உள்ளை 
26) ைேிழில் சோத்ைம் 247 எழுத்துக்கள் உள்ளை 
27) விோைம் என்பதை குைிக்கும் சொல் வானூர்ைி 

ைேிழ் 
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28) சநாங்கு என்பதை குைிக்கும் சொல் நுங்கு 
29) காளான் முதளத்ைது என்றும் ேஞ்ெள் விதளந்ைது என்றும் கூை மவண்டும்  

 
                        ஓதெயுடன் அதேந்ை சொற்கள் 

30) குளுகுளு என்று காற்று வெீியது 
31) கலகல என்று குழந்தை ெிரிக்கிைது 
32) ெல ெல என்று இதலகள் அதெகின்ைை 
33) ெடெட என்று ேதழ சபய்கிைது 
34) அகேவரிதெப்படி அதேந்ை சொற்கள் “க” கண், காது, கிளி, கீரி 
35) முைல் எழுத்துப்படி அதேந்ை அகேவரிதெயில் அதேந்ை சொற்கள் குேங்கு, கூண்டு, சகண்டி, 

மகடயம் 
                           அகே வரிதெப்படுத்ைி எழுதுக 

36) விைா : மகாழி, தக, சகாக்கு, சகௌைம் 
விதட : தக, சகாக்கு, மகாழி, சகௌைம் 
                           மவறுபட்டதைக் கண்டைிக 

37) “பா” என்று சைாடங்கும் சொல்தல விட்டு ேற்ைதை நீக்குக 
பாம்பு, பாப்பா, பட்டம், பாடம் 

38) “ப” என்று சைாடங்கும் சொல்தல நீக்குக 
பாடம், பாப்பா, பம்பேம், பார் 

39) “ே” என்று சைாடங்கும் சொல்தல விட்டு ேற்ைதை நீக்குக 
ேேம், ோேேம், ேட்டம், ேடம் 

40) “ோ” என்று சைாடங்கும் சொல்தல விட்டு ேற்ைதை நீக்குக 
ோேேம், ோடம், ேேம், ோவிளக்கு 

II - STD 
எைிர்ச்சொல் 

01) இங்கும் × அங்கும் 
02) அருகில் × சைாதலவில் 
03) கீமழ  மேமல 
04) பிடிக்கும் × பிடிக்காது  
05) சைாடங்கியது × முடிந்ைது 
06) பதழய × புைிய 
07) ஏைி × இைங்கி 
08) குைிந்து × நிேிர்ந்து 
09) சவற்ைி × மைால்வி 
10) அதேைி × ெத்ைம் 
11) சநருங்கி × விலகி 

12) வந்து × சென்று 
13) நல்ல × சகட்ட 
14) பள்ளம் × மேடு 
15) நிதைந்ை × குதைந்ை 
16) விைா × விதட 
17) முடியும் × முடியாது 
18) ெரி × ைவறு 
19) ெிைிய × சபரிய  
20) விதேவாக × சேதுவாக 
21) பகல் × இேவு 
22) பல × ெில 

சபாருள் அைிக 
23) எண் – கணக்கு  
24) எழுத்து – இலக்கணம் 

25) ைிேவியம் - செல்வம் 
26) ேக்கள் – பிள்தளகள் 
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27) சுற்ைம் – உைவிைர் 
28) அேிர்ைம் – உயிர் காக்கும் ேருந்து 
29) இணங்க மவண்டாம் – மெே மவண்டாம் 
30) சபால்லாங்கு – ைீதே 
31) புைஞ்சொல்லி – புதை கூைி 
32) இடத்ைிைிமல – இடத்ைிமல 
33) அருகில் – பக்கத்ைில் 
34) காணமுடியாை – பார்க்கமுடியாை 
35) கருேம் – செயல் 
36) மூவாேருந்து – முதுதேயதடயாேல் 

காக்கும் ேருந்து 
37) முன்ைைி – கண்முன்மை காணக்கூடிய 
38) சேய்ப்சபாருள் – நிதலத்ை செல்வம் 
39) ஏவா – கட்டதளயிடாேல் 
40) ஓைாேல் – படிக்காேல் 
41) வஞ்ெதை – ைீய செயல்கள் 
42) செய்ை நன்ைி – செய்ை உைவி 
43) அண்தடயில் – பக்கத்ைில் 
44) தூக்கி – எடுத்து 
45) நிைம் – வண்ணம் 
46) ேைவன் – வேீன் 
47) ஆர்க்குது – சகாக்கரிக்கிைது 
48) பயில்மவாம் – கற்மபாம் 
49) வளம் – செல்வம் 
50) ெீைி – ெர்க்கதே 

51) நாள்மைாரும் – ஒவ்சவாரு நாளும் 
52) வயிேமுதடய – உறுைியுதடய 
53) முதைதே – வழிமுதை 
54) ஓய்ந்து – மொர்ந்து 
55) கண்டை – பார்த்ைை 
56) சநருங்கி – அனுகி 
57) ெற்றும் – ெிைிதும்  
58) ஆறுவது – ைணிவது 
59) ஔவியம் – சபாைாதே 
60) விளம்மபல் – சொல்லாைீர் 
61) ஏகும் – சொல்லும் 
62) குலுக்கி – அதெத்து 
63) நூல் – புத்ைகம் 
64) ஊரும் – சேதுவாக நகரும் 
65) நாடி – விரும்பி 
66) பந்ையம் – மபாட்டி 
67) சநஞ்சு – உள்ளம் 
68) மவணும் – மவண்டும் 
69) தவயாமை – ைீட்டாமை 
70) ஆதழத்து – கூப்பிட்டு 
71) கேமவல் – ேைக்காைீர் 
72) அைம் – நல்லசெயல்கள் 
73) ஊக்கம் – முயற்ெி 
74) ஒப்புேவு – நற்செயல் 

மவறுபாடு அைிக 

75) ோடு ________ மேயும் ( புல் / புள் ) 
76) சைன்தை ேேம் உயேோைது ( ேேம் / ேைம் ) 
77) மகாழி ________ மைடும் (இதை / இதே )      
78) ஆடு ________ ைின்றும் ( ைதல / ைதழ )  
79) பசு_________சகாடுக்கும் ( பால் / பாள் ) 
80) நிலவு ________ ைரும் ( ஒளி / ஒலி ) 
81) வாைத்ைின் நிைம் _________ ( நீளம் / நீலம் ) 
82) ஆற்ைின் ஓேம் _______ ( கதே / கதை ) 
83) ஏரில் பூட்டுவது ______ ( காதல / காதள ) 
84) விதளயாட உைவுவது ________ ( மகாளி / மகாலி ) 
85) வைத்ைில் இருப்பது __________ ( புலி / புளி ) 
86) நீதேத் ைருவது _________ ( ேதல / ேதழ ) 
87) ேேத்ைில் அடிப்பது __________ ( ஆைி / ஆணி ) 
88) ஆற்ைில் வருவது _________ ( சவல்லம் / சவள்ளம் ) 

சபாருந்ைாைவற்தைக் கண்டைிக 

89) ேல்லிதக, ைாேதே, ைக்காளி, செம்பருத்ைி 
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90) ேஞ்ெள், இைிப்பு, பச்தெ, ெிவப்பு 
91) ேயில், பசு, காதள, நாய் 
92) மேதெ, ைிோட்தெ, நாற்காலி, கரும்பலதக 
93) மபருந்து, ேிைிவண்டி, விோைம், ேீன் 
94) ஆைி, ஆடி, ஆவணி, மே 

நிேப்புக 

95) உலகநீைிதய எழுைியவர் உலகநாைர் 
96) சகான்தை மவந்ைைின் ஆெிரியர் ஔதவயார் 
97) ஆத்ைிசூடிதய எழுைியவர் ஔதவயார் 
98) “எண்ணும் எழுத்தும் இகமழல் ஏற்பது இகழ்ச்ெி” என்று கூைியவர் ஔதவயார் 
99) “மூத்மைார் சொல் வார்த்தை அேிர்ைம்” என்று முழங்கியவர் ஔதவயார் 
100)  “தகப்சபாருள் ைன்ைின் சேய்ப்சபாருள் கல்வி” என்ைவர் ஔதவயார் 
101)  “ைிதேகடல் ஓடி ைிேவியம் மைடு” என்று முழக்கேிட்டவர் ஔதவயார் 
102)  “அஞ்ொேல் ைன் வழிமய மபாக மவண்டும்” என்று முழக்கேிட்டவர் ைணிதக உலகநாைன் 
103) ஷா, ஜா, ஸ்ரீ, ெ, ஜி மபான்ை எழுத்துக்கள் வடசோழி எழுத்துக்கள் ஆகும் 
104) செங்குத்ைாக கடலில் நீந்தும் குைிதேதய மபால் இருக்கும் கடல் வாழ் உயிரிைம் கடல்குைிதே 
105) காட்டில் வாழும் விலங்கு இது. மூக்கில் சகாம்பிருக்கும். மைால்ைடித்ைிருக்கும். இேவில் 
இதேமைடும். அந்ை விலங்கு காண்டாேிருகம் 

106) ேேப்சபாந்ைில் வாழும், பல நிைங்களிலும் காணப்படும் ஒரு அழகிய பைதவ கிளி 
107) நத்தை, பூச்ெிகள்,புழு, பாம்புகதள உண்ணும், புைர்களிலும் வாழும் ெிைிய விலங்கு கீரி. 
108) ேதல பகுைிகளில் 12 ஆண்டுகளூக்கு ஒரு முதை ேலரும் ேலர் குைிஞ்ெி ேலர். 
109) இேவில் உணவு மைடுவதும் நன்ைாக பார்க்கும் ைிைனும் உதடய பைதவ கூதக 
110) வயலில் ைாைியங்கதள உண்ணும் எலிகதள மவட்தடயாடுவைால் கூதகதய உழவைின் நண்பன் 
என்பர் 

111) கூதகதய  ஆந்தை என்றும் அதழப்பர்   
112) ேீன் வதககளில் ஒன்று சகளுத்ைிேீன் ஆகும் 
113) எைிரிகள் ைாக்கும் மபாது ைற்காத்துக் சகாள்ள உைவிய மபார்க்கருவி மகடயம்  
114) மபார்க்களங்களில் பயன்படுத்ைபட்ட ஒரு கருவி  மகடயம். 
115) தககளில் அணியும் ஓர் அணிகலன் தகக்கடிகேம். 
116) நீண்ட கால்களும், கழுத்தும் உதடயதும். ஈட்டி மபான்ை அலகும் உதடய பைதவ சகாக்கு. 
117) மகாட்தட பழங்கால ேன்ைர்களால் பாதுகப்புக்காக உறுைியாகவும் உயேோகவும் அதேக்கப்பட்டது 
ேைில் சுவர்.  

118) மகாட்தடதயச் சுற்ைி எைிரிகளால் நுதழய முடியைாவாறு (நீர்) அகழி சூழ்ந்ைிருக்கும். 
119) புல் அல்லது இதலகதள நிேப்பி முட்தடயிடும் மகாழி இைத்தை ொர்ந்ை ெிைிய பைதவ சகௌைரி. 
120) ைேிழ் சோழியில் இருந்து சைலுங்கு, ேதலயாளம், கன்ைடம், துளு மபான்ை சோழிகள் மைான்ைிை.  
121) ைேிழர்கள் பழங்காலத்ைிமலமய உமலாகங்களாை (சபான், சவள்ளி, செம்பு) மோைிேங்கதளப் 
பயன்படுத்ைிைர் 

122) காவிரி ஆற்ைின் குறுக்மக கட்டப்பட்ட அதண கல்லதண 
123) “வட்டோயன் கழுத்ைிமல வாைவில்தல ஆேோய்” என்று கிளி பற்ைி கூைியவர் கவிேணி மைெிய 
விநாயாகம் பிள்தள 

124) “விண்கலத்ைில் ஏைிமய விதேவில் வருமவாம் உன்ைிடம்” என்று நிலாவிடம் கூைியவர் 
அழ.வள்ளியப்பா 
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125) “மைமை, பாமல, ோமை, ேயிமல, சைவிட்டாக்கைிமய முத்ைம் ைா” என்று கூைியவர் கவிேணி 
மைெிய விநாயாகம் பிள்தள 

126) “உயிர்களிடத்ைில் அன்பு மவண்டும்” என்று கூைியவர் பாேைியார் 
127) பள்ளோை இடத்தைப் பார்த்து பாயும் சவள்ளம் மபால் ெிைந்ை மநால்கதள நாடி பயில்சவாம் 
என்று கூைியவர் அழ. வள்ளியப்பா  

128) “மபாருக் மககும் ேைவன் மபால யார்க்காக நடக்குது? மெவல்” என்று கூைியவர் வாணிைாென் 
129)  “அம்ோ என்குது சவள்தளப்பசு – உடன் அண்தடயில் ஓடுது கன்றுக்குட்டி” என்று கூைியவர் 
   கவிேணி மைெிய விநாயகம் பிள்தள 

130) ‘பசுவும் கன்றும்’ பாடதல எழுைியவர் கவிேணி 
131) ‘யார்? யார்? யார்?’ பாடதல எழுைியவர் அழ. வள்ளியப்பா 
132) ‘மெவல் கூவுது’ பாடதல எழுைியவர் வாணிைாென் 
133) ‘நாடிப் பயில்மவாம்’ பாடதல எழுைியவர் அழ. வள்ளியப்பா 
134) ‘ஓடி விதளயாடு பாப்பா’ பாடதல எழுைியவர் ேகாகவி 
135) ‘கண்மண ேணிமய’ பாடதல எழுைியவர் கவிேணி  
136) ‘விதேவில் வருமவாம் உன்ைிடம்’ பாடதல எழுைியவர் அழ. வள்ளியப்பா 
137) ‘பச்தெக் கிளிமய’ பாடதல எழுைியவர் கவிேணி 
 
               விடுகதைகள். (ெரியாை விதடதயக் கண்டைிக ) 
1. தக உண்டு; பிடிக்க முடியாது. கால் உண்டு; நடக்க முடியாது – அது என்ை? 

( காற்று / நாற்காலி ) 
2. காலில்தல; சவகுதூேம் செல்வான். வாயில்தல; செய்ைி பல சொல்வான். – அவன் யார்? 

( கடிைம் / மபருந்து ) 
3. படுத்து உைங்காை ேிருகம் பந்ையத்ைில் ஓட்டம் அைிகம் அவன் - யார்? ( குைிதே / நாய் ) 
4. ெீப்பு உண்டு; ைதல வாே முடியாது. பூ உண்டு ோதல கட்ட முடியாது - அது என்ை? 

( சைன்தைேேம் / வாதழேேம் ) 
5. ஒற்தைக்காது உதடயவன் ஒல்லியாை ேைிைன்; ஓடி ஓடி இதணப்பான் – அவன் யார்? ( ஊெி / 

குச்ெி ) 
6. ஆகாய் நீர் சகாட்டும் மபாது ஆதள காக்க ேலருவான் - அவன் யார்? ( குதட / துணி ) 
7. உயிரில்லா பைதவ ஊர் ஊோய்ப் பைக்கும் – அது என்ை? ( கடிைம் / காற்று ) 
8. பட்டுச் ெட்தட மபாட்டிருப்மபன். பார்தவக்கு அழகாய் நாைிருப்மபன். மைதை விரும்பி 

குடித்ைிடுமவன் - நான் யார்? ( சபான்வண்டு / வண்ணத்துப்பூச்ெி / விட்டில் பூச்ெி ) 
9. பல வடிவங்களில் நான் இருப்மபன்.  நீரின் மேல் ேிைந்ைிடுமவன். சவயில் பட்டால் 

உருகிடுமவன் – நான் யார்? ( பைிக்கட்டி / பலூன் / படகு ) 
10. ஒற்தை காலில் சுழன்ைிடுமவன். ெிறுவர்கதள ேகிழ்விப்மபன். ைதல சுற்ைி விழுந்ைிடுமவன் – 

நான் யார்? ( இோட்டிைம் / பம்பேம் / ேின்விெிைி ) 
11. பயணம் செய்ய உைவிடுமவன். ெக்கேத்ைால் நகர்ந்ைிடுமவன். எரிசபாருள் இன்ைி இயங்கிடுமவன் – 

நான் யார்? ( ேகிழ்வுந்து / கப்பல் / ேிைிவண்டி ) 
12. அழகாய் நானும் மைான்ைிடுமவன். வண்ணம் பலவும் சகாண்டிருப்மபன். நன்ைாய் நடைம் 

ஆடிடுமவன் – நான் யார்? ( ேயில் / வாைவில் / கிளி ) 
 
ஓசேழுத்ைில் விதட ைருக 

01) ேணக்கும் எழுத்து (ைீ / ைா / பூ ) 
02) சுடும் எழுத்து ( ஈ / தக / ைீ ) 
03) பைக்கும் எழுத்து ( ைா / ஈ / தக )  
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04) மகட்கும் எழுத்து ( ைீ / தக / ைா )  
சகாடுக்கும் எழுத்து ( பூ / தக / ஈ ) 

III – STD 
சபாருளைிைல்

01) நிதை – வரி 
02) ைடி – கம்பு 
03) மொதல – பூங்கா 
04) ெிற்றுண்டி – இட்டலி, மைாதெ, மபான்ை 

எளிய உணவுகள் 
05) ெிற்றூர் – ெிைிய ஊர் 
06) மகளரீ் – உைவிைர் 
07) சகாமடல் – சகாடுக்காமை 
08) மநயம் – அன்பு 
09) மெதை – பதட 
10) சொக்கதவக்கும் – ேகிழ தவக்கும் 
11) ஆவல் – விருப்பம் 
12) அமுது – மொறு 
13) அண்தட – அருகில் 
14) அடர்ந்ை – சநருங்கிய 
15) உறுைி – நிச்ெயம் 
16) உதேத்ைல் – கூறுைல் 
17) கதடவைீி – கதடத்சைரு 
18) தூேல் – ெிறுேதழ 
19) சைன்ைம்பிள்தள – சைன்ைங்கன்று 
20) நளி – ேிகுைி 
21) மநர்தே – உண்தே 
22) பசுதே – பச்தெநிைம் 
23) மநாக – வலிக்க 
24) பாகுபாடு – பிரிவிதை 
25) பன் – பல 
26) மபறு – செல்வம் 
27) விடாமுயற்ெி – சைாடர் முயற்ெி 
28) விருப்பம் – ஆவல் 
29) விழா – சகாண்டாட்டம் 
30) ோற்ைான் – பதகவன் 
31) ேண்டி – செழிப்பாக 
32) மபாோட்டம் – எைிர்ப்பு சைரிவித்ைல் 
33) சேத்ைவும் – ேிகவும் 
34) மைாண்டுைல் – குழிபைித்ைல் 
35) ஏரி – நீர்நிதல 

36) மபசோலி – ேிகுந்ைஒலி 
 
எைிர்ச்சொல் ைருக 

37) பிைர்க்கு ×  ைேக்கு 
38) அன்பிலார் ×  அன்புதடயார் 
39) அைிவுதடயார் × அைிவிலார் 
40) இைிய ×  இன்ைாை 
41) இட்டார் ×  இடாைார் 
42) சபரிமயார் × ெிைிமயார் 
43) இல்தல ×  உண்டு 
44) அங்கு ×  இங்கு 
45) வா ×  மபா 
46) சவட்டைதவ × சேத்ைைதவ 

 
மெர்த்து எழுதுக 

47) கருதே + குயில் = கருங்குயில் 
48) படர்ந்து + இருக்கும் = படர்ந்ைிருக்கும் 
49) பட்டு + மபால = பட்டுப்மபால 
50) வண்ணம் + ேலர் = வண்ணேலர் 
51) ஓட்டம் + மபாட்டி = ஓட்டப்மபாட்டி 
52) ஊோட்ெி ேன்ைம் = ஊோட்ெிேன்ைம் 
53) உருதள + கிழங்கு = உருதளக்கிழங்கு 
54) மகாணி + தப = மகாணிப்தப 
55) ேன்ைம் + ைதலவர் = ேன்ைத்ைதலவர் 
56) ைைிதே + சுதவ = ைைிதேச்சுதவ 
57) மைாள் + ைட்டி = மைாள்ைட்டி 
58) மவறு + எங்கும் = மவசைங்கும் 
59) அனுேைி + ெீட்டு = அனுேைிச்ெீட்டு 
60) வண்ணத்து + பூச்ெி = வண்ணத்துப்பூச்ெி 
61) பள்ளி+ பருவம் = பள்ளிப்பருவம் 
62) நுதழவு + கட்டணம் = நுதழவுக்கட்டணம் 
63) எடுத்து + சகாள்மவாம் = 

எடுத்துக்சகாள்மவாம் 
64) அந்ை + காட்டில் = அந்ைக்காட்டில் 
65) ோதை + கண்டு = ோதைக்கண்டு 
66) ைின்ை + கூடுமோ = ைின்ைக்கூடுமோ 
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67) கட்டி + மபாடுவார் = கட்டிப்மபாடுவார் 
68) மகட்க + இல்தல = மகட்கவில்தல 
69) வாய் + ெண்தட = வாய்ச்ெண்தட 
70) அேர்ந்து + இருக்கும் = அேர்ந்ைிருக்கும்  
71) ஒன்தை + ஒன்று = ஒன்தைசயான்று 
72) நீர் + ஓதட = நீமோதட 
73) ேதலயில் + இருந்து = ேதலயிலிருந்து  
74) கதல + துதை = கதலத்துதை 

75) சைாதல + காட்ெி = சைாதலக்காட்ெி 
76) வைீி + எங்கும் = வைீிசயங்கும்  
77) ஒலித்து + சகாண்மட = 

ஒலித்துக்சகாண்மட 
78) சகாண்டு + இருந்து = சகாண்டிருந்து 
79) ஆவணம் + படம் = ஆவணப்படம் 
80) இேண்டு + ஒழிய = இேண்சடாழிய 
81) சநட்டிருப்பு + பாதே = சநட்டிருப்புபாதே 

 
மவறுபாடு அைிக 

82) புைாக்கள் _________ மைடுகின்ைை ( இதே / இதை ) 
83) என் வடீ்டு ோடி _________ புத்ைகங்கள் இருக்கின்ைை ( அதையில் / அதேயில் ) 
84) கதடக்காேர் ______________ இல்தலசயன்ைார் ( ெில்லதே / ெில்லதை ) 
85) இவ்வுலகம் ___________ விரிந்துள்ளது ( பேந்து / பைந்து ) 
86) கந்தையாைாலும் கெக்கி கட்டு என்ை பழசோழி வலியுறுத்தும் கருத்து உதடத்தூய்தே 
87) கூழாைாலும் குளித்துக் குடி என்ை பழசோழி வலியுறுத்தும் கருத்து உடல் தூய்தே 
88) வாய்தேமய சவல்லும் என்ை பழசோழி வலியுறுத்தும் கருத்து உள்ளத்தூய்தே 
89) ெிைகுகள் உள்ளது ___________. கடலின் ேறுசபயர்___________. ( பேதவ / பைதவ ) 
90) ஆடு ைின்பது ________ . உடலின் ஒரு பகுைி ________ . ( ைதழ / ைதல ) 
91) குழந்தைகள் செல்வது ________ . சுவரில் இருப்பது _________. ( பல்லி / பள்ளி )  
92) நீர் நிதைந்ைிருப்பது _________ படியில் செல்மவாம் _________. ( ஏைி / ஏரி ) 
93) யாதையின் மவறு சபயர் __________. ைீதய அதணத்ைால் கிதடப்பது __________. ( கரி / கைி ) 
94) விலங்கின் உறுப்பு ____________. வேீைிடம் இருப்பது _____________. ( வால் / வாள் ) 
95) மவகோய் வருவது _____________. விரும்பி உண்பது ___________. ( சவல்லம் / சவள்ளம் ) 
96) கடலின் ஓேம் ___________. ெட்தடயில் இருப்பது __________. ( கதே / கதை ) 
97) ைேிழ் ோைத்ைில் ஒன்று __________. சுவரில் அடிப்பது ___________  ( ஆைி /ஆணி ) 
98) பாதவ பாய் ____________ ( தைத்ைாள் / செய்ைாள் / பின்ைிைாள் ) 
99) மகாவிந்ைன் கூதட _________ ( கட்டிைான் / மபாட்டான் / முதடந்ைான் ) 
100) குேேன் கூதே __________ ( மவய்ந்ைான் / முதடந்ைான் / கட்டிைான் ) 
101) செல்வி ஓவியம் ___________ ( ைீட்டிைாள் / வதேந்ைாள் / புதைந்ைாள் ) 
102) நான் உணதவ ___________ ( ைிண்மைன் / பருகிமைன் / உண்மடன் ) 
103) நான் பாதல __________ ( குடித்மைன் / பருகிமைன் / உண்மடன் ) 
104) முறுக்தக _________ ( ொப்பிட்டான் / உண்டான் / ைின்ைான் ) 
105) ோத்ைிதேதய __________ ( விழுங்கிமைன் / ொப்பிட்மடன் / ைின்ைான் ) 
106) ைண்ணதீே ___________ ( பருகிமைன் / குடித்மைன் / ொப்பிட்மடன் ) 
107) சைன்ைல் ___________ ( அடித்ைது / வெீியது / புலர்ந்ைது ) 
108) ேலர்கள் _____________ ( பூத்ைை / ேலர்ந்ைை / சொரித்ைை ) 
109) ேலர்களில் மைைகீ்கள் மைதை ___________ ( சொரித்ைை / உைிஞ்ெிை / விழுங்கியை ) 
110) நிலவு ஒளி ___________ ( ஒலி வெீியது / ஒளி வெீியது / ேிைிங்கியது ) 
111) சபாழுது _____________ ( ேலர்ந்ைது / புலர்ந்ைது / விடிந்ைது ) 

 
இருசபாருள் ைரும் ஒரு சொற்கள் 

112) படி = ைாைியம் அளக்க உைவுவது,  ஏைிச்செல்ல உைவுவது   
113) ோதல = கைிேவன் ேதையும் மநேம், ேலர்சைாடுக்க கிதடப்பது 
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114) நதக = ெிரிப்புக்கு மவறு சொல், அணிகலனுக்கு மவறு சொல் 
 
                                 விடுகதைகள் 

115) ஒற்தைக் காலில் ஆடுவான்; ஓய்ந்து மபாைால் படுப்பான் - அவன் யார்? பம்பேம் 
116) அதைக்குள் இருந்மை ஆயிேம் மவதலகதள முடிப்மபன்; என்தை எலி இயக்குவான் - நான் யார்? 

கணிணி 
117) யாதை விரும்பும்; மெதை விரும்பும்; கடித்ைால் இைிக்கும் - அது என்ை? கரும்பு 
118) செம்பு நிதைய இேத்ைிைம் - அது என்ை? ோதுளம் பழம் 
119) பளபளக்கும் பதுங்கி வரும் படசேடுக்கும் - அது என்ை? பாம்பு 
120) ைண்ணரீிமல நீந்ைி வரும் ைதேயிமல ைாவி வரும் ைவதள 
121) ைண்ணரீில் துள்ளித் ைிரிவான்; ைதேயில் துடித்ைிடுவான் - அவன் யார்? ேீன் 
122) ேேமுண்டு அடுப்பு எரிக்க முடியாது; ெீப்பு உண்டு ைதலவாே முடியாது; பூ உண்டு சகாண்தடயிமல 

சூட முடியாது - அது என்ை? வாதழேேம் 
123) அடிமேல் அடிவாங்கி அதைவருக்கும் ஆைந்ைம் ைருவான் - அவன் யார்? ைவில் 

விலங்குகளின் இளதேப் சபயர்கள்

 

124) அணில் – பிள்தள  
125) கீரி - பிள்தள  
126) கழுதை – குட்டி 
127) எருதே - கன்று 
128) ஆடு – குட்டி 
129) பசு - கன்று 
130) குைிதே – குட்டி 
131) ெிங்கம் – குருதள 
132) பன்ைி - குட்டி 
133) எலி – குஞ்சு 
134) நாய் – குட்டி 

விலங்குகள் பைதவகள் ைங்குேிடங்கள் 

135) குைிதே – சகாட்டில் 
136) ோடு – சைாழுவம் 
137) வாத்து – பண்தண 
138) யாதை – கூடம் 
139) எலி – வதள 
140) மகாழி – பண்தண 
141) குருவி – கூடு 
142) ெிங்கம் – குதக 
143) கிளி – சபாந்து 
144) முயல் – வதள 

விலங்குகள் , பைதவகள் ஒலி 

145) அணில் – கீச்ெிடும் 
146) ஆந்தை – அலறும் 
147) கழுதை – கத்தும் 
148) குைிதே – கதணக்கும் 
149) ெிங்கம் – முழங்கும் / கர்ஜிக்கும் 
150) புலி – உறுமும் 
151) நரி – ஊதளயிடும் 
152) யாதை – பிளிறும் 
153) குயில் - கூவும் 
154) காகம் – கதேயும் 
155) எருது – எக்காலேிடும் 

காய்களின் இளதேப் சபயர்கள் 

156) முருங்தக – பிஞ்சு 
157) ோ – ோவடு 
158) சவள்ளரி – பிஞ்சு 
159) கத்ைரி – பிஞ்சு 
160) அவதே – பிஞ்சு 

ேேபுச்சொற்கள் 

161) ேேப்சபாந்து  
162) குருவிக்கூடு 
163) ோட்டுத்சைாழுவம் 
164) ஆட்டுப்பட்டி 
165) பைதவக்கூடு 
166) பதைஓதல 

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in                        Mail : napoos@ymail.com Page 40 
 

167) சைன்ைங்கீற்று 
168) வாதழஇதல 

169) அகத்ைிக்கீதே 
170) மகாதவத்ைதழ 

நிேப்புக 
171) ைேிதழ இந்ைிய அேசு அைிகாேப்பூர்வோக செவ்வியல் சோழியாக அைிவித்ை நாள் 10-12-2004 
172) ேதல வாழிடங்களில் ஒன்று ஏற்காடு ஆகும் 
173) ஏற்காடு மெர்வோயன் ேதலத்சைாடரில் உள்ளது 
174) ஏற்காடு மெலம் ோவட்டத்ைில் உள்ளது 
175) கடல் ேட்டத்ைிலிருந்து 4330  அடி உயேத்ைில் உள்ளது ஏற்காடு 
176) ஏற்காடு ேதலயில் இருந்து வாகைத்தை பார்த்ைால் எறும்பு ஊர்வது மபால் சைரியும்  
177) ஏற்காடு ேதலச்ெதலயில் 28 சகாண்தட ஊெி வதளவுகள் உள்ளை 
178) ஏற்காட்டில் சபரிய ஏரியும் அண்ணா பூங்கா உள்ளது 
179) ஏற்காட்டில் ஆண்டு மைாறும் ேலர் / பழக் கண்காட்ெி நதடசபறுகிைது 
180) ஏற்காட்டில் பட்டு ஆோய்ச்ெி பண்தணயும் மைாட்டகதலத்துதை கிள்ளியூர் அருவியும் உள்ளது  
181) ஏற்காட்டில் சைாதலக்காட்ெி நிதலயம் உள்ளது 
182) பைக்கும் பூச்ெியின் சபயதேக்குைிக்கும் ஓர் எழுத்து ஈ 
183) மபச்சு சோழியாக சுோர் 3000 சோழிகள் உள்ளை ( சுோர் 6000 சோழிகள் உள்ளை ) 
184) ைேிழ்சோழி கிமேக்க, இலத்ைீன் சோழிகளுக்கு இதணயாகத் ைிகழ்கிைது 
185) இலத்ைீன், ெீைம், அமேபியம், ெிப்ரு வடசோழி ஆகியதவ உலகிமலமய ேிகப் பழதேயாை 

சோழிகளாகும் 
186) ைேிழ்சோழி மபச்சு சோழியாகவும் எழுத்துசோழியாகவும் இருந்துள்ளதேயால் இது செம்சோழி 

எைப்பட்டது 
187) ேிக உயர்ந்ை இலக்கண நூலாக அைிஞர்கள் கருதுவது சைால்காப்பியம் 
188) சைால்காப்பியத்தை எழுைியவர் சைால்காப்பியர் 
189) கபிலர், கைியன் பூங்குன்ைைார், நக்கீேர், ஔதவயார் மபான்மைார் ெங்ககாலத் ைேிழ்ப் புலவர்கள் 

ஆவர் 
190) “வாடிய பயிதே கண்டமபாசைல்லாம் வாடிமைன்” என்று வாடிய பயிருக்கும் உள்ளம் உருகியவர் 

வள்ளலார் 
191) “ஒன்மைகுலம் ஒருவமை மைவன்” என்று கூைியவர் ைிருமூலர் 
192) பிைப்சபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று கூைியவர் ைிருவள்ளுவர் 
193) “யாதும் ஊமே யவரும் மகளரீ்” என்று கூைியவர் கைியன் பூங்குன்ைைார் 
194) மைேத்தூே ைேிமழாதெ உலகசேல்லாம் பேவும் வதக செய்ைல் மவன்டும் என்று கூைியவர் 

பாேைியார் 
195) புைிய ஆத்ைிசூடிதய எழுைியவர் பாேைியார் 
196) அகே வரிதெப்படி பாேைியார் பதடத்ை நூல் புைிய ஆத்ைிசூடி 
197) பருத்ைி ேற்றும் செயற்தக இதழகதள சகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆதட 
198) செடியில் சகாத்துக்சகாத்ைாக பூக்கும் இது சவள்தள, ேஞ்ெள், இளஞ்ெிவப்பு நிைங்களில் பூக்கதள 

உதடயது ொேந்ைிப்பூ 
199) ேிக உயர்ந்ை ேதலப்பகுைி ெிகேம்  
200) இேயேதலயிலுள்ள ேிக உயர்ந்ை ெிகேோை எவசேஸ்ட் பைியால் மூடப்பட்டிருக்கும் 
201) ைிேள் கைிவதகதய ொர்ந்ைது ெீைாப்பழம் 
202) ேேத்ைச்ெர், இரும்புத்ைச்ெர், கட்டிடத்சைாழிலாளர்கள் பயன்படுத்துவது சுத்ைியல் 
203) ெதேயல் எண்தணயாகவும் மைாட்டப்பயிோகவும் இருப்பது சூரியகாந்ைி 
204) குழந்தைகதள மெய் என்றும் அதழப்பர்  
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205) எண்கதள எண்ணும் பயிற்ெிக்கு உைவும் விதளயாட்டு சொக்கட்டான் ( ைாயக்சகாட்தட ) 
206) ைாைிய வதககளில் மொளப்பயிர் ஒன்று 
207) பிைர்க்கின்ைா முற்பகல் செய்யும் ைேக்கின்ைா பிற்பகல் ைாமே வரும் என்று கூைியவர் 

ைிருவள்ளுவர் 
208) ொைி இேண்சடாழிய மவைில்தல என்று கூைியவர் ஔதவயார் 
209) மவழம் என்பது யாதைதய குைிக்கும் சொல் 
210) இட்டார் சபரியார் இடாமைார் இலிகுலத்மைார் என்று முழங்கியவர் ஔதவயார் 
211) “ைேிழ் என்ே மைாள் சைாட்டு ஆடு” என்று கூைியவர் பாேைிைாென் 
212) வாகைங்களில் உள்ள ஒலிசபருக்கிகள் ேருத்துவேதை பகுைிகளில் ஒலி எழுப்பக்கூடாது 
213) மகா-ஆப்சடக்ஸ் சைாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1935 
214) மகா-ஆப்சடக்ஸ் 75 வது  பவளவிழா நடந்ை ஆண்டு 2009-2010  
215) வண்டலூரில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவின் சபயர் அைிஞர் அண்ணா 
216) ொதலயில் உள்ள ெிவப்பு விளக்கு ஒளிர்ந்ைவுடன் வாகைங்கள் நிற்க மவண்டும் 
217) ொதலயில் உள்ள ேஞ்ெள் விளக்கு ஒளிர்ந்ைவுடன் வாகைங்கள் புைப்பட ையாோக மவண்டும் 

218) ொதலயில் உள்ள பச்தெ விளக்கு ஒளிர்ந்ைவுடன் வாகைங்கள் செல்ல மவண்டும் 

 

IV - STD  
1) ோம்பழத்ைிற்குப் புகழ்சபற்ை நகேம் மெலம் 
2) ைதலயாட்டிப்சபாம்தேகள் ையார் செய்வைில் புகழ்சபற்ை ஊர் ைஞ்ொவூர் 
3) மைைகீ்கள் 3 வதகப்படும் 
4) மைசைடுத்ைல், கூட்தடக்காத்ைல், மைைதட கட்டுைல் ஆகிய பணிகதளச் செய்வது மவதலக்காே 

மைைகீ்கள் ஆகும் 
5) மவதல எதுவும் செய்யாை மைைகீ்கள் ஆண் மைைகீ்கள் ஆகும் 
6) ஒரு மைன் கூட்டில் ஒரு இோணித்மைை ீேட்டுமே இருக்கும் 
7) இைப்சபருக்கம் செய்வது ேட்டுமே இோணித்மைையீின் பணியாகும் 
8) ைிதண என்னும் சொல்லுக்கு ஒழுக்கம் என்று சபாருள் 
9) ேைிைர்கள் அதைவரும் உயர்ைிதணயில் அடங்குவர் 
10) ேைிைன் அல்லாை பிை உயிரிைங்கள் ேற்றும் சபாருள்கள் யாவும் அஃைிதணயில் அடங்கும் 
11) ‘மகா’ என்பைன் இரு சபாருள் அேென் / மகாவில் 
12) சைாதலசைாடர்புத்துதையில் கணிைி சபருந்சைாண்டாற்ைி வருகிைது 
13) ‘World Wide Web’ என்பைின் ைேிழாக்கம் தவய வான் வதல 
14) ேின் அதலகள் மூலம் கணிைியால் அனுப்படும் செய்ைி ேின் அஞ்ெல் ஆகும் 
15) ைேிழ்நாடு அேெதவக் கவிஞோக இருந்ைவர் நாேக்கல் கவிஞர் (சவ.இோேலிங்கம் பிள்தள) 
16) ைேிழர்களின் பண்தடய விதளயாட்டுகளுள் ஒன்று பல்லாங்குழி  
17) ேீைவர்கள் ஆடிப்பூோடத்ைன்று முழுநிலா நாளில் கடற்கன்ைிக்குப் சபாங்கலிடுவர் 
18) ேீைவர்களின் குடிதெகளுக்கருகில் கம்பேீோக நிற்பது கலங்கதே விளக்கம் 
19) அைிவேீோே பண்டியன் எழுைிய ‘நறுந்சைாதக’ நூலின் மவறு சபயர் சவற்ைி மவட்தக 
20) சைன்காெிதயத் ைதலநகோகக் சகாண்டு ஆட்ெி செய்ைவன் அைிவேீோே பண்டியன் 
21) ைிருக்குைளில் உள்ள குைள்களின் எண்ணிக்தக 1330. அைிகாேங்களின் எண்ணிக்தக 133. 
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22) உலகப்சபாதுேதை எை அதழக்கப்படும் நூல் ைிருக்குைள் 
23) ைீக்மகாழி ேணிக்கு 100 கி.ேீ மவகத்ைில் ஓடும் ைிைன் சபற்றுள்ளது 
24) ‘துளெி செடி’ கட்டுப்படுத்தும் மநாய்கள் ெளி, சைாண்தட அழற்ெி 
25) சைாதலக்காட்ெிதயக் கண்டுபிடித்ைவர் சுவாரிகன்  ( Ref.STD IV TAMIL Page No.48 ) 
26) நுட்போகக் கூடுகட்டும் பைதவகளுள் ஒன்று தையல் ெிட்டு பைதவ 
27) பாலூட்டிகளில் ேிகப்சபரிய விலங்கு ைிேிங்கலம் 
28) நாைசுே இதெயும், ைவிலும் இதணந்து ேங்கல நிகழ்ச்ெிகளில் வாெிக்கப்படுகிைது 
29) தூய்தேயாை மைன் பலநூறு ஆண்டுகளாைாலும் சகட்டுப்மபாகாது 
30) மோமபா என்பைன் ைேிழ்ப் சபயர் இயந்ைிே ேைிைன் 
31) ஜப்பாைின் ைதலநகேம் மடாக்கிமயா 
32) அைிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுள் முைன்தேயாைது கணிைி 
33) மோமபாதவ இயக்கப் பயன்படும் கணிைி சோழி மோமபாலான் 
34) மோமபாவின் மூதள ெிலிக்கான் ெில்லு 
35) மோமபாவின் கண் ஒளிப்படக்கருவி 
36) ேைிைைால் செய்யவியலாை பல மவதலகதள மோமபாவால் செய்யவியலும் 
37) கவிேணி என்ை ெிைப்புப் சபயோல் அதழக்கப்படுபவர் மைெிக விநாயகம்பிள்தள 
38) செஞ்ெிக்மகாட்தட விழுப்புேம் ோவட்டத்ைில் உள்ளது 
39) செஞ்ெிதய ஆண்ட ேன்ைர் இோஜா மைெிங்கு 
40) ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் ொம்பல்நிை அணில்கள் ெேணாலயம் உள்ளது 
41) கருத்து முடியிம் இடத்ைில் முற்றுப்புள்ளி தவக்க மவண்டும் 
42) ெிைப்புப் சபயர்கதளச் சுட்டிக்காட்ட மேற்மகாள்குைி இட மவண்டும் 
43) அச்ெம், ேகிழ்ச்ெி, வியப்பு மபான்ைவற்தைக் குைிக்க உணர்ச்ெிக்குைி பயன்படுத்ை மவண்டும் 
44) சபாருள் அடுக்கி வரும் மபாது சொல்லுக்குப்பின் காற்புள்ளி இட மவண்டும் 
45) விருதுநரின் முந்தைய சபயர் விருதுபட்டி 
46) காேோஜர் பிைந்ை வருடம் 1903 ஜூதல 15 
47) காேோஜர் முைலதேச்ெோை ஆண்டு 1954 ஏப்ேல் 13 
48) குலக்கல்வித்ைிட்டத்தை ஒழித்ைவர் காேோஜர் 
49) காேோஜரின் பிைந்ைநாள் (ஜூதல15) கல்வி வளர்ச்ெி நாளாகக் சகாண்டாடப்படுகிைது 
50) சபருந்ைதலவர், கர்ேவேீர், கருப்புக்காந்ைி, ஏதழப்பங்காளர் எை அதழக்கப்பட்டவர் காேோஜர் 
51) ைிருச்ெி பாேை ேிகுேின் நிறுவைத்தைத் சைாடங்கியவர் காேோஜர் 
52) கப்பமலாட்டிய ைேிழன் எை அதழக்கப்பட்டவர் வ.உ.ெிைம்பேம் பிள்தள 
53) மபேைிஞர் எை அதழக்கப்பட்டவர் அண்ணாத்துதே (அைிஞர் அண்ணா) 
54) மைெத்ைந்தை எை அதழக்கப்படுபவர் காந்ைி 
55) ெங்க காலத்ைில் கல்வியில் ெிைந்ை சபண்கள் ஒக்கூர் ோொத்ைியார், ஔதவயார், 

காக்தகப்பாடிைியார், நக்கண்தணயார், சபான்முடியார், சவண்ணிக்குயத்ைியார், சவள்ளிவைீியார் 
56) எந்ை சோழிச்ொர்பும் இல்லாேல் ைைித்மை இயங்கும் சோழி ைேிழ் 
57) ஐந்ைிலக்க இலக்கண வேம்புதடய சோழி ைேிழ் 
58) 2700 ஆண்டுகள் பழதே வாய்ந்ை சோழி ைேிழ் 
59) பிற்காலத்ைவர் என்று அதழக்கப்படுபவர் ஔதவயார் 
60) பாேைியார் வருணித்துப்பாடிய நிலப்பகுைி குைிஞ்ெி 
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61) முல்தலநிலத்ைில் நின்ை ேலர் செங்காந்ைள்  
62) ைேிழக அேெின் ேலர் செங்காந்ைள் 
63) ஒரு யூைிட் ேின்ொேத்ைிற்கு 0.772 கி.கி கரிதய எரிக்க மவண்டும் 
64) சநகிழி என்பது பிளாஸ்டிக் 
65) ைடிேைாை சநகிழிப் சபாருள்கதள ேறுசுழற்ெி செய்யலாம் 
66) ைேிழகத்ைின் ேின் உற்பத்ைியில் 30% காற்ைாதல மூலம் சபைப்படுகிைது 
67) கருமவல ேேத்ைிலிருந்து ேின்ொேம் எடுக்கலாம் 
68) ‘ெஞ்ெீவி பர்வைத்ைின் ொேல்’ என்ை நூலின் ஆெிரியர் பாமவந்ைர் பாேைிைாென் 
69) மூதுதே, நல்வழி ஆகிய நூல்களின் ஆெிரியர் ஔதவயார் 
70) ‘ைேிழன் இையம்’ என்ை நூலின் ஆெிரியர் நாேக்கல் கவிஞர் சவ.இோேலிங்கம் 

71) ‘சேய் சொல்லல் நல்லது’ என்ை பாடதல எழுைியவர் பாமவந்ைர் பாேைிைாென் 
72) ‘ைேிழன் இையம்’ என்ை பாடதல எழுைியவர் நாேக்கல் கவிஞர்  
73) ‘நீண்ட வழி மபாகமவண்டும் அம்ோ’ என்ை பாடதல எழுைியவர் கவிேணி ெி. மைெிக விநாயகம் 

பிள்தள 

ைகுந்ை சொற்கதள மைர்ந்சைடுத்து எழுதுக 

1) புைா மைடுவது _________ ( இதை / இதே ) 
2) கடல் நீரில் எழுவது ________ ( அதழ / அதல ) 
3) ேல்லிகப்பூவுக்கு _________ உண்டு ( ேணம் / ேைம் )  
4) ஆற்ைில் வருவது __________ ( சவல்லம் / சவள்ளம் ) 
5) கைிர் அறுக்கும் கருவி __________ ( அைிவாள் / அரிவாள் ) 
6) எலிகள் ேண்தணத் மைாண்டி ___________ அதேக்கின்ைைர் ( வதலகள் / வதளகள் ) 
7) பைதவகள் இதே மைடிப் பல இடங்களுக்கு __________ செல்கின்ைை ( பைந்து / பேந்து ) 
8) சநற்பயிரின் சநல்ேணிகள் ேைிைர்களுக்கும் பயிரின் __________ ோடுகளுக்கும் உணவாக 

பயன்படும் ( ைாழ்கள் / ைாள்கள் ) 

II. சைாகுப்புப்சபயர்கள் :-  ( விதடகள் எைிமே ) 

1) தவக்மகால் – தவக்மகால்மபார் 
2) பதைேேம் – பைந்மைாப்பு 
3) சகாய்யாேேம் –சகாய்யாத்மைாப்பு 
4) வாதழேேம் – வாதழத்மைாட்டம் 
5) சநற்பயிர் – சநல்வயல் 
6) பூ – பூந்மைாட்டம் 
7) ோேேம் – ோந்மைாப்பு 
8) மொளம் – மொளக்சகால்தல 
9) கம்புப்பயிர் - கம்பங்சகால்தல 
10) சைன்தைேேம் – சைன்ைந்மைாப்பு 
11) மவலேேம் – மவலங்காடு 
12) ஆடு - ஆட்டுேந்தை

III. சபாருந்ைாை சபயர்கதள எடுத்து எழுதுக 

1) கல், ேதல, காடு, பாதை 
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2) ைங்கம், சவள்ளி, தவேம், இரும்பு 
3) ஏரி, கடல், குளம், கண்ோய் 
4) ேதல, காற்று, ேண், ேேம் 
5) வடீு, கூடு, சபாந்து, குதக 

V - STD 
01) கவிேணி என்னும் ெிைப்பு சபயோல் அதழக்கப்படுபவர் மைெியவிநாயகம்பிள்தள 
02) கவிதைதயக்குைிக்கும் சொல் பாட்டு 
03) ெத்ைியம் என்பதைக் குைிக்கும் சொல் உண்தே 
04) உேர்கய்யாம் பாடல்கதள இயற்ைியவர் கவிேணிமைெியவிநாயகம் 
05) கவிேணியின் சபற்மைார்கள் ெிவைாணுப்பிள்தள ஆைிலட்சுேி 
06) 27-07-1876 முைல் 26-09-1954 வதே கவிேணி மைெிய விநாயகம் பிள்தள யின் காலோகும் 
07) கவிேணி பிைந்ை ஊர் கன்ைியாகுேரியில் உள்ள மைரூர் 
08) முகடு என்பைன் சபாருள் உச்ெி 
09) அருவி என்பைன் சபாருள் ேதலயின் வழீ்நீர் 
10) சைாழிற்ொதலயின் மவைிக்கழிவுகள் ஆற்ைில் கலக்கின்ைை 
11) அேிலேதழ சபாழிந்ைால் உடம்பு புண்ணாகும், குழந்தை ஊைோகப் பிைக்கும் 
12) சைாழிற்ொதலகளின் மவைிக்கழிவுகள் ொயப்பட்டதைகளின் கழிவுகள் ஆற்ைில் கலந்ைால் அந்ை 

நீதேகுடித்ைால் ேஞ்ெள் காோதல, காய்ச்ெல், வாந்ைி, மபைி,ெிறுநீேகக்மகாளாறுகள் ஏற்படும் 
13) சைாழிற்ொதலகளில் அேிலப்புதக சவளிவருகிைது 
14) காற்று ோசுபடுவைால் ேைிைர்களுக்கு வரும் மநாய்கள் நுதேயேீல் புற்றுமநாய், மூச்சுக்மகாளறு, 

ெளித்சைால்தல ஏற்படும் 
15) காற்று ோசுபட்டால் அேிலேதழ சபய்யும். ைாவேங்கள் கருகும் 
16) கி.மு.31ம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்ைவர்  ைிருவள்ளுவர்  
17) சைய்வப்புலவர், சபாய்யில்புலவர், செந்நாப்மபாைர் ஆகிய சபயோல் அதழக்கப்பட்டவர் 

ைிருவள்ளுவர் 
18) முகர்ந்து பார்த்ைாமல வாடும்ேலர்  அைிச்ெேலர் 
19) விசும்பு என்பதை குைிக்கும் சொல் வாைம்  
20) நல்லைவற்தைக்மகட்பைிைால் கிதடப்பது சபருதே 
21) நுட்போகக் மகட்டைியும் ைிைதைப்சபைாைவர்  பணிவு ேிக்க சொற்கதளப் மபசுபவோக இருத்ைல் 

இயலாது 
22) உண்பவர்க்கு மவண்டிய உணவுப்சபாருள்கதள விதளவித்துத் ைருவது ேதழ 
23) உலகில் ஆறு சோழிகள் செம்சோழிகளாக அைிவிக்கப்பட்டுள்ளை  
24) ைேிமழ  உலகின் முைன்சோழி மூத்ைசோழி என்று குைிப்பிடுகிைார் சோழிஞாயிறு 

மைவமநயப்பாவாணர் 
25) கிமேக்கம், இலத்ைீன், ெீைம், ஈப்ரூ, அமேபியம், ெேஸ்கிருைம் ஆகிய ஆறு சோழிகள் செம்சோழி 

(சோழி) ஆகும் 
26) அசேரிக்க சோழியியல் அைிஞோை மநாம்ொம்சுகி உலகத்ைின் ைாய்சோழி ைேிழாகத்ைான் 

இருக்கமவண்டும் என்று குைிப்பிடுகிைார் 
27) வல்லிைம், சேல்லிைம், இதடயிைம் ஆகிய மூன்றும் இடம்சபற்றுள்ள சொல் ைேிழ் 
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28) கிமேக்கம், இலத்ைீன் சோழிகளில் 1000க்கும் மேற்பட்ட ைேிழ்ச்சொற்கள் இருப்பதை ஞாைகிரியார் 
எனும் அைிஞர் எடுத்துக்காட்டிைார்  

29) “நடுகல்” கல்சவட்டுகள் மைைி ோவட்டத்ைில் கிதடக்கப் சபற்றுள்ளை 
30) சுடு ேண் சபாம்தேகள் கிதடக்கப்சபற்ை இடங்கள் பழைி 
31) உலகில் 6000க்கும் மேற்பட்ட சோழிகள் உள்ளை 
32) ைேிழ் சோழியின் முைல் இலக்கண நூல் சைால்காப்பியம் 
33) முத்ைேிழ் என்பது இயல், இதெ, நாடகம் ஆகும் 
34) சபாதுதேக்கருத்துகதள கூறுவைால் ைிருக்குைள் உலகப்சபாதுேதை எைப் மபாற்ைப்படுகிைது 
35) சென்தையில் இயங்கிவரும் செம்சோழித் ைேிழாய்வு ேத்ைிய நிறுவைம் சைாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

19-5-2008 
36) விருந்மைாம்பல், ஒருவனுக்கு ஒருத்ைி என்ை ைேிழர்களின் பண்புகள் உலகமே வியந்து பார்க்கும் 

பண்புகள் ஆகும் 
37) சொல்லுைல் என்னும் சபாருதள குைிக்காை ஒருசொல் மகட்டல் 
38) விண்ேீன்கதள குைிக்காை ஒருசொல் பூேி 
39) நிலதவக் குைிக்காை ஒருசொல் சூரியன் 
40) ‘வாழ்த்துப்’ பாடதல எழுைியவர் கவிேணி ெி. மைெிக விநாயகம் பிள்தள 
41) ‘சபண்கல்வி’ என்ை பாடதல எழுைியவர் பாமவந்ைர் பாேைிைாென் 
42) ‘கும்ேியடிப் சபண்மண கும்ேியடி’ என்ை பாடதல எழுைியவர் பாேைியார் 
43) ‘நூறு வயது ைருவை’ என்ை பாடதல எழுைியவர் கவிேணி 
44) பதகவனுக்கு அருள்வாய் என்ை பாடதல எழுைியவர் ேகாகவி பாேைியார் 
45) ‘கைவு ைந்ை ைீர்ப்பு’ என்ை பாடதல எழுைியவர் ைணிதக உலகநாைன் 
46) ‘நீைிசநைி விளக்கத்தை’ எழுைியவர் குேேகுருபேர் 
47) விலங்குகளின் ஒலிகள்  

1. யாதை – பிளிறும் 
2. நாய் – குதேக்கும் 
3. புலி – உறுமும் 
4. ெிங்கம் – முழங்கும்  
5. குைிதே – கதைக்கும் 
6. கழுதை – கத்தும் 

48) பைதவகளின் ஒலிகள்  
1. ேயில் – அகவும் 
2. குயில் – கூவும் 
3. மகாழி – சகாக்கரிக்கும் 
4. மெவல் – கூவும் 
5. ஆந்தை – அலறும் 
6. கிளி – கீச்ெிடும் / மபசும் / சகாஞ்சும் 

49) இளதேப் சபயர்கள்: 
1. எலி – குஞ்சு 
2. பசு – கன்று 
3. புலி – மபாத்து / பேள் 
4. அணில் – பிள்தள 
5. ெிங்கம் – குருதள 

50) நம் முன்மைார்கள் ஒரு சபாருதள எச்சொல்லால் அதழத்ைார்கமளா அப்சபாருதள அவ்வாமை 
நாமும் வழங்குவது ேேபு ஆகும் 
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51) பணியும் குணம் சகாண்டது சபருதே 
52) உலதகக் குைிக்கும் ஒருசொல் ஞாலம்  
53) முத்ைேிழ்க் காவலர் என்று அதழக்கப்பட்டவர் கி.ஆ.சப.விசுவநாைன் 
54) கி.ஆ.சப.விசுவநாைம் அவர்கள் என்.எஸ். கிருஷ்ணனுக்கு வழங்கிய பட்டம் நதகச்சுதவ அேசு 
55) நாடகப் மபோெிரியர், நாடகத்ைின் ைந்தை எை அதழக்கப்பட்டவர் பம்பல் ெம்பந்ை முைலியார் 
56) நடோஜா கல்விக்கழகம் ஏற்பாடு செய்ை விழாவில் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்ட பட்டம் கதலவாணர்  
57) கதலவாணர் நடித்ை நாடக விழாவிற்கு ைதலமயற்ைவர் ெைாவைாைி, செய்குத் ைம்பி பாவலர் 
58) அேென் என்ை சொல்லுக்கு ஓசேழுத்து சொல் மகா 
59) வருைல் என்ை சொல்லுக்கு ஓசேழுத்து சொல் வா 
60) மபாைல் என்ை சொல்லுக்கு ஓசேழுத்து சொல் மபா 
61) செய்யுள் என்ை சொல்லுக்கு ஓசேழுத்து சொல் பா 
62) ேலர் என்ை சொல்லுக்கு ஓசேழுத்து சொல் பூ 
63) சநருப்பு என்ை சொல்லுக்கு ஓசேழுத்து சொல் ைீ 
64) ைதலவன் என்ை சொல்லுக்கு ஓசேழுத்து சொல் ஐ 
65) பசு என்ை சொல்லுக்கு ஓசேழுத்து சொல் ஆ 

I. சைாதகச்சொற்கதள விரித்து எழுதுக 
66) முக்கைி – ோ, பலா, வாதழ 
67) முத்ைேிழ் – இயல்,இதெ, நாடகம் 
68) முப்பால் – அைத்துப்பால், சபாருட்பால், காேத்துப்பால் 
69) நான்கு ைிதெ – கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, சைற்கு 
70) ஐவதக நிலம் – குைிஞ்ெி, முல்தல, ேருைம், சநய்ைல், பாதல 
71) ஐந்ைிலக்கணம் – எழுத்து, சொல், சபாருள், யாப்பு, அணி 
72) அறுசுதவ – இைிப்பு, புளிப்பு, கெப்பு, துவர்ப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு 
73) பாமவந்ைர், புேட்ெிக்கவிஞர் என்ை ெிைப்பு சபயோல் அதழக்கப்பட்டவர் பாேைிைாென் 
74) சுப்புேத்ைிைம் என்று அதழக்கப்பட்டவர் பாேைிைாென் 
75) பாேைிைாென் 29 – 04 - 1891 அன்று பிைந்ைார் 
76) பாேைிைாென் 21 - 04 - 1964 அன்று இைந்ைார் 
77) பாேைிைாென் சபற்மைார்கள் கைகெதப, இலக்குேி அம்தேயார் 
78) பாேைிைாென் பிைந்ை ஊர் புதுச்மெரி 
79) நீ ெிந்ைாை கண்ணதீே ஏன் ெிந்துகின்ைாய்? என்று கூைியவர் ைாய் 
80) ேதலவாதழ மபான்ைது கல்வி ஆதகயால் அது இைிதேயாைது 
81) சபண்குழந்தைதயப் படிக்க தவக்காை சபற்மைாதே மகலிசெய்வர் 
82) ேேபுவதக உணவுகதள ேைப்பைைால் ேக்கள் மநாய்வாய்ப்படுகிைார்கள் 
83) புேைச்ெத்தைதயயும், ஆற்ைதலயும் ைருவது கம்பு 
84) மொளத்ைில் உயிர்ச்ெத்து “ஏ” யும் புேைச்ெத்தும் ேிகுந்து இருப்பைால் உடல்வளர்ச்ெிக்கு உைவுகிைது 
85) மொளம் உணவில் அடிக்கடி மெர்ப்பைால் கண்பார்தவ சைரியும் 
86) புேைச்ெத்தும் உறுைியாை உடல்வளர்ச்ெிக்கும் மகள்வேகு அவெியம் 
87) இேத்ைமொதகதய ைடுப்பது கீதேகள் 
88) இரும்புச்ெத்து, ைாதுஉப்புகள் கீதேகளில் அைிகம் 
89) இேத்ைத்ைில் ெிவப்பணுக்கதள அைிகரிக்கவும் சைளிவாை கண்பார்தவக்கு கீதேகள் அவெியம் 
90) பயிறுகள் புேைச்ெத்து ேிகுந்ைதவ 
91) உடல் வளர்ச்ெி, மநாய் எைிர்ப்புெக்ைிக்கு உைவுவது கீதேகள் 
92) முதளகட்டிய பயிறுகளில் உள்ள உயிர்ச்ெத்துக்கள் ஏ, பி2, ெி உள்ளை 
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93) உடலில் உள்ள மைதவயற்ை சகாழுப்தப கதேக்க வல்லது சகாள்ளு 
94) மைாலுக்கு வைப்பும், சகாழுப்புெத்தும் ைருவது எள் 
95) குடற்புண்கதள ஆற்ைக்கூடியது எள் 
96) குளிர்ச்ெிதய ைருவது சவந்ையம், பைங்கற்கண்டு 
97) நிதைவாற்ைதலத் ைருவது வல்லாதே 
98) ேஞ்ெள் காோதலதய குணப்படுத்துவது கீழாசநல்லி 
99) இேத்ைத்தை சுத்ைிகரிப்பது அருகம்புல் ொறு 
100) ேேபுவதக உணவு அல்லாைது பமோட்டா 
101) பச்தெயாக உண்ண முடியாைது முருங்தகக்காய் 
102) உணவாக பயண்படாைது வாதழஇதல 
103) முடக்கற்ைான் கீதே மூட்டுவலிதய நீக்கும் 
104) மைெிய கவி, ேகாகவி எை அதழக்கப்பட்டவர் பாேைியார் 
105) சுப்பிேேணிய பாேைியாரின் சொந்ை ஊர் எட்தடயபுேம் 
106) பாேைியாரின் காலம் 11-12-1882 முைல் 11-09-1921 வதே 
107) பாேைியாரின் சபற்மைார்கள் ெின்ைச்ொேி, இலக்குேி அம்ோள் 
108) நாட்டுப் பாடல்களில் ஒருவதக கும்ேிப்பாட்டு 
109) சபண்கள் வட்டோக நின்று தககாட்டி ஆடுவது கும்ேிப்பாட்டு 
110) கும்ேிப்பாடலின் ெிைப்பு வதளயல்களின் ஓதெயும், தகத்ைட்டும் ஓதெயும் பாட்டுக்குத் ைாளோக 

அதேகிைது  
111) ஒமே மநேத்ைில் சென்தையில் 15,115 ோணவர்கள் தககழுவிய நிகழ்ச்ெி கின்ைஸ் புத்ைகத்ைில் 

இடம் சபற்றுள்ளது 
112) நம் தககதள சுத்ைோக மபணுவது மூலம் 25% ெைவிகிைம் மநாய்கதளத் ைடுக்கலாம் 
113) உலக தக கழுவும் நாள் அக்மடாபர் 15 
114) உவர்நிலத்ைிலும், களர்நிலத்ைிலும் செழிப்பாக வளேக்கூடிய சநல்ேகம் டி.மக.எம் 7 
115) வைட்ெிதய ைாங்கி வளேக்கூடிய சநல் டி.மக.எம் 11, 12 
116) பூச்ெிகள் ைாக்காை மநாய் எைிர்ப்புத்ைிைன் சகாண்ட சநல் ேகம் டி.மக.எம் 11, 12 
117) மகேள ோநிலத்ைிலுள்ள ைதலச்மெரி ஆடுகள் அைிகோக பால் ைேக்கூடியது 
118) உவர்நிலம் என்பைன் சபாருள் அைிக உப்புத்ைன்தே சகாண்ட நிலம் 
119) உழவர்களின் நண்பன் ேண்புழு 
120) உழவர்களின் எைிரி சவட்டுக்கிளி 
121) குடில் என்பைன் சபாருள் குடிதெ வடீு 
122) ஒட்டுவதகத் ைாவேங்கள் குறுகிய காலத்ைில் வளர்ந்து அைிக விதளச்ெதலத் ைேக்கூடியது  
123) பயிர்கள் நன்கு செழித்து வளே இடப்படும் நுண்ணுயிரி உேம் அமொலா 
124) டி.மக.எம் 9, டி.மக.எம் 11, டி.மக.எம் 12 ஆகியதவ சநல் ேகங்கள் 
125) சநல் ஆோய்ச்ெி நிதலயங்களின் பணிகள் அைிக விதளச்ெல் ைரும் புைிய சநல்கதள 

உருவாக்குைல் 
126) அம்தப, ஆடுதுதை, ைிருப்பைிொேம், ேதுதே ஆகிய இடங்களில் சநல் ஆோய்ச்ெி நிறுவைம் 

உள்ளது 
127) ைேிழ்நாட்டில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மவளாண் ஆோய்ச்ெி நிறுவைங்கள் உள்ளை 
128) ைேிழகத்ைில் மவளாண்தேப் பல்கதலக்கழகம் மகாயம்புத்தூரில் உள்ளது 
129) வடீு கட்டுபவர் சகாத்ைைார் 
130) ேண்பாண்டம் செய்பவர் குயவர்  
131) ேேமவதல செய்பவர் ைச்ெர் 
132) உழவுத்சைாழில் செய்பவர் உழவர் 
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133) மபார்க்களத்ைில் மபாரிடுபவர் பதடவேீர் 
134) ேீன் பிடிப்பவர் ேீைவர் 
135) ேருத்துவேதையில் மநாயாளிக்கு உைவுபவர் செவிலியர் 
136) சபான்நதக செய்பவர் சபாற்சகால்லர் 
137) கடிைங்கதள உரிய இடத்ைில் மெர்ப்பவர் அஞ்ெல்காேர் 
138) மபருந்ைில் பயணச் ெீட்டு சகாடுப்பவர் நடத்துைர் 
139) நம் ோநிலத்ைிற்குரிய ேேம் பதைேேம் 
140) நம் ோநிலத்ைிற்குரிய விலங்கு வதேயாடு 
141) நம் ோநிலத்ைிற்குரிய பைதவ ேணிப்புைா 
142) ‘புதக நடுவிைிமல ைீ இருப்பதைப் பூேியில் கண்மடாம்’ என்ைவர் பாேைியார் 
143) ெிப்பியில் விதளவது முத்து 
144) உள்ளம் தூய்தேயாக இருக்க வஞ்ெதைதய புகுத்ைக் கூடாது 
145) ஒரு சைாடரில் அதேந்துள்ள விதைதய அைாவது விதைமுற்தை பயைிதல என்கிமைாம் 
146) யார்? என்னும் விைாவுக்கு விதடயாக வருவது எழுவாய் 
147) எதை? என்னும் விைாவுக்கு விதடயாக வருவது செயப்படுசபாருள் 
148) ஒருசைாடர் எழுவாய் (அ) செயப்படுசபாருள் இல்லாேலும் அதேயலாம் ஆைால் பயைிதலதயப் 

சபற்ைிருக்கும் 
149) 1974ல் ைேிழக அேெின் “நல்லாெிரியர்” விருது சபற்ை புலவர் ைணிதக உலகநாைன் 
150) ைணிதக உலகநாைன் பிைந்ைநாள் 1 - 10 - 1921 
151) ைணிதக உலகநாைன் இைந்ைநாள் 19 - 11 – 1993 
152) ைணிதக உலகநாைன் பிைந்ை ோவட்டம் மவலூர் 
153) ோணவர் ைேிழ் விருந்து, பூஞ்மொதல நூலின் ஆெிரியர் ைணிதக உலகநாைன் 
154) ைணிதக உலகநாைைின் சபற்மைார்கள் ைணிகாெலம், சுந்ைேம் அம்தேயார் 
155) களஞ்ெியம் என்பது ைாைியம் மெேித்து தவக்கும் இடம்  
156) ைேிழில் கதலக்களஞ்ெிய அடிப்பதடயில் அதேந்ை முைல் நூல் அபிைாை மகாெம் 
157) அபிைாை மகாெம் சவளியிடப்பட்ட ஆண்டு 1902 
158) 1910ம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்ட கதலக் களஞ்ெிய நூல் அபிைாை ெிந்ைாேணி 
159) ைேிழில் கதல, அைிவியல் முைலாைவற்ைிற்கு விரிவாை கதலக்களஞ்ெியம் ஒன்தை ைேிழ் 

வளர்ச்ெிக்கழகம் சவளியிடப்பட்டது 
160) இைிதேயாக்க் கூவும் குயில் ஆண்குயில் 
161) குயில் முட்தடக்கும் ைைது முட்தடக்கும் மவறுபாடு சைரியாை பைதவ காகம் 
162) குஞ்சு சபாைித்ை பிைகும் காகம் குயில் குஞ்சுக்கு உணவு ஊட்டி வரும்  
163) ேக்களுக்கு ேிகவும் பயன்படக்கூடிய ைாவேங்களில் மூங்கிலும் ஒன்று 
164) மூங்கில் புல் குடும்பத்தை ொர்ந்ைது 
165) சவப்பேண்டல பகுைியாை இந்ைியா, இலங்தக, பர்ோ, ெீைா, ஜப்பான், சைன் அசேரிக்கா ஆகிய 

நாடுகளில் மூங்கில் வளர்கிைது 
166) ேிை சவப்பேண்டலப் பகுைிகளில் மூங்கில்கள் ைாழ்வாை புைர்செடிகளாக ெிறுத்துவிடுகின்ைை 
167) ெிலவதக மூங்கில்கள் சகாடிகளாகப் படர்கின்ைை 
168) ெிலவதக மூங்கில் ேேங்கள் 35 ேீட்டர் வதே வளரும் 
169) மூங்கிலில் பல கணுக்கள் உண்டு. இேண்டு கணுக்களுக்கு இதடமய உள்ள பகுைி குழாதயப் 

மபால் இருக்கும்  
170) மூங்கில் புைோக அடர்ந்து வளரும் ஒரு புைரில் 30 முைல் 100 மூங்கில் வதே இருக்கும்  
171) குழாய்மபால் இல்லாேல் கட்டியாக இருக்கும் மூங்கில் கல்மூங்கில் எைப்படும் 
172) முங்கில் பூக்கள் பச்தெ நிைம் சகாண்டதவ  
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173) மூங்கிலிலிருந்து எடுக்கப்படும் ேேக்கூழ் காகிைம் செய்ய பயன்படுகிைது 
174) மூங்கில் இதலகள் கால்நதடகளுக்கு ைீவைோகப் பயன்படுகிைது 
175) மூங்கிலின் கணுக்களுக்கிதடமய உள்ள நீர்வற்ைி உண்டாவது மவய்முத்து (அ) மூங்கில்முத்து 

எைப்படும் 
176) மூங்கில் முத்து ேருந்ைாக பயன்படுகிைது 
177) மூங்கில் இளங்குருத்தை நீரில் ஊைதவத்தும் ஊறுகாய் மபாட்டும், ெர்க்கதேப் பாகில் மைய்த்தும் 

உண்பதுண்டு 
178) ெில மூங்கில் இதலகள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதை பூத்துக் சகாண்டும் உயிர்வாழும் 
179) ெில மூங்கில் இைங்கள் ஆண்டுமைாறும் பூக்கும் 
180) மூங்கில் ேிக உயேோக வளரும் வதே கிதளகள் விடுவைில்தல 
181) சபாங்கல் விழாதவ பிை ோநிலங்களில் அறுவதட விழா என்றும் ெங்கோந்ைி 

சகாண்டாடுகிைார்கள் 
182) விஜயநகேப் மபேேதெ ஆண்டவர் கிருஷ்ணமைவோயர் 
183) கிருஷ்ணமைவோயர் அேெதவ விகடகவி சைைாலிோேன் 
184) சபரியாருக்கு சபற்மைார் இட்ட சபயர் இோேொேி 
185) சபரியார் ைைது ெிறுவயைில் புோண, இைிகாெங்கள் பற்ைி பண்டிைர்களுடன் வாைிடுவார் 
186) சபரியார் பகுத்ைைிவு பகலவன் எைவும் அதழக்கப்படுகிைார் 
187) சபரியார் ஈமோடு ோவட்டத்ைில் பிைந்ைார் 
188) சபரியார் பிைந்ை நாள் 1879 செப்டம்பர் 17 
189) ஈ.சவ.ோ எை அதழக்கப்பட்டவர் சபரியார் 
190) மெேர்களின் ோதல பைம் பூ 
191) மொழர்களின் ோதல அத்ைிப்பூ 
192) பாண்டியர்களின் ோதல மவப்பம்பூ 

 
பிரித்து எழுதுக 

193) ைிருவடி = ைிரு + அடி 
194) கதலசயல்லாம் = கதல + எல்லாம் 
195) பருவேதழ = பருவம் + ேதழ 
196) ெிற்சைரும்பு = ெிறுதே + எறும்பு 
197) கருங்மகாடு = கருதே + மகாடு 
198) தூய்தேயற்று = தூய்தே + அற்று 
199) உடசலல்லாம் = உடல் + எல்லாம் 
200) காட்சடருதே = காட்டு + எருதே 
201) ெில்சலன்று = ெில் + என்று 
202) சநடிதுயர்ந்ை = சநடிது + உயர்ந்ை 
203) மவைிக்கழிவுகள் = மவைி + கழிவுகள் 
204) இன்சைாலி = இைிதே + ஒலி 
205) நீமோதட = நீர் + ஓதட  
206) கடற்கதே = கடல் + கதே 
207) ஓரிடத்ைில் = ஓர் + இடத்ைில் 
208) சுட்சடரிக்கும் = சுட்டு + எரிக்கும் 
209) காசடல்லாம் = காடு + எல்லாம் 
210) துப்பாய = துப்பு + ஆய 
211) ோற்ைாங்மக = ோற்று + ஆங்மக 

212) முகந்ைிரிந்து = முகம் + ைிரிந்து 
213) மகள்வியல்லார் = மகள்வி + அல்லார் 
214) வாயிைோைல் = வாயிைர் + ஆைல் 
215) துப்பாக்கி = துப்பு + ஆக்கி 
216) பசும்புல் = பசுதே + புல் 
217) காண்பைரிது = காண்பது + அரிது 
218) சபருேக்கள் = சபருதே + ேக்கள் 
219) ஆைாயிேம் = ஆறு + ஆயிேம் 
220) பத்ைாயிேம் = பத்து + ஆயிேம் 
221) என்றுணோை = என்று + உணோை 
222) ைிகழ்ந்ைதைத்தும் = ைிகழ்ந்து + 

அதைத்தும் 
223) ைண்டேிழ் = ைண்தே + ைேிழ் 
224) சகாக்சகாக்க = சகாக்கு + ஒக்க 
225) குத்சைாக்க = குத்து + ஒக்க 
226) ேற்ைைன் = ேற்று + அைன் 
227) ைதலயதெத்து = ைதல + அதெத்து 
228) காலாண்டு = கால் + ஆண்டு 
229) ஐயேிருந்ைால் = ஐயம் + இருந்ைால் 
230) இவ்வூர் = இ + ஊர் 
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231) கலகலசவை = கலகல + எை 
232) ைவற்தை = ைவறு + ஐ 
233) கண்ணாயிைார் = கண் + ஆயிைார் 
234) கன்ங்குழாய் = கைம் + குழாய் 
235) ஆங்கது = ஆங்கு + அது 
236) சகால்லுதல = சகால் + உதல 
237) வருங்காலத்ைில் = வரும் + காலத்ைில் 
238) என்சைன்ை = என்ை + என்ை 
239) இவ்வூோர் = இ + ஊோர் 
240) ஏைாங்கு = ஏன் + ஆங்கு 
241) விழிப்புணர்வு = விழிப்பு + உணர்வு 
242) குடியிருப்பு = குடி + இருப்பு 
243) எள்ளுருண்தட = எள் + உருண்தட 
244) உடற்பருேன் = உடல் + பருேன் 
245) கம்பரிெி = கம்பு + அரிெி 
246) ஒன்தைசயான்று = ஒன்தை + ஒன்று 
247) விதலயுயர்ந்ை = விதல + உயர்ந்ை 
248) ைீதேசயான்று = ைீதே + ஒன்று 
249) அணுக்கிங்மக = அணுக்கு + இங்மக 
250) காசணன்று = காண் + என்று 
251) எண்ணியிருந்ைவர் = எண்ணி + இருந்ைவர் 
252) இதளப்பில்தல = இதளப்பு + இல்தல 
253) சைாடர்வண்டி = சைாடர் + வண்டி 
254) எழுைியிருந்ைது = எழுைி + இருந்ைது 
255) வண்டியிலிருந்து = வண்டியில் + இருந்து 
256) இடசேங்கும் = இடம் + எங்கும் 
257) நன்ைரீ் = நன்தே + நீர் 
258) உைங்கப்பா = உைங்கு + அப்பா 
259) ைீயைதை = ைீ + அைதை 
260) கிதளயிலிருந்து = கிதளயில் + இருந்து 
261) ோங்கன்று = ோ + கன்று 
262) பிரித்சைடுக்கும் = பிரித்து + எடுக்கும்  
263) சபயர்ப்பலதக சபயர் + பலதக 
264) நன்சநஞ்மெ = நன்தே + சநஞ்மெ 
265) செய்ைியைியாமைா = செய்ைி + அைியாமைா 
266) ைீயிருப்பதை = ைீ + இருப்பதை 
267) அன்புறுவான் = அன்பு + உருவான் 
268) புைியைன்று = புைியது + அன்று 
269) ைவமைதும் = ைவறு + ஏதும் 
270) எந்நாட்டவர்க்கும் = எ + நாட்டவர்க்கும் 
271) ேைமுருகி = ேைம் +உருகி  
272) கூக்குேலிட்டு = கூ + குேலிட்டு 
273) எடுத்சைைிந்ைான் = எடுத்து + எைிந்ைான் 

274) ெிந்தையின்பம் = ெிந்தை +இன்பம் 
275) விதேந்மைாடி = விதேந்து + ஓடி 

276) அகதவ -வயது 

277) அேிழ்ைம் -ொவாேருந்து 

278) அங்காடி -கதட 

279) அந்ைி  -ோதலப்சபாழுது 

280) அல்  -இேவு 

281) ஆழி  -கடல் 

282) இகழ்ைல் -பழித்ைல் 

283) ஈகம்  -சகாதட 

284) ஊைியம் -வருவாய் 

285) ஏழைம்  -இகழ்ச்ெி 
286) ஏற்ைம்  -மேன்தே 

287) ஓதட  -நீமோட்டம் 

288) கண்டம் -நிலத்ைின் பிரிவு 

289) கருவாடு -உலர்ந்ை ேீன் 

290) கார்காலம் -ேதழஉக்காலம் 

291) ெேசவளி -ெேோை நிலப்பகுைி 
292) ெிற்பம்  -கற்ெிதல 

293) ெின்ைம் -அதடயாளக்குைி 
294) சுேங்கம் -கைிேச்சுேங்கம் 

295) சுள்ளி  -காய்ந்ைெிறுவிைகு 

296) சூைாவளி -சுழல்காற்று 

297) செம்தே -ைிருத்ைம் 

298) ைட்டம்  -ைட்டு 

299) ைதலயாயது -முைன்தேயாைது 

300) ைிண்ணியர் -வலியவர் 

301) ைிண்தே -உறுைி 
302) நன்செய் -நீர்வளம்நிதைந்ைநிலம் 

303) நாணம் -சவட்கம் 

304) மநான்பு -சபாறுத்ைல் 

305) பாேம்  -சுதே 

306) புேவி  -குைிதே 

307) புைல்  -ைண்ணரீ் 

308) புன்செய் -வாைம் பார்த்ை பூேி 
309) புன் முறுவல் -குறுநதக 

310) மபறு  -செல்வம் 

311) சபாருள் -செல்வம் 

312) சபாைி  -கருவி 
313) ேேபு  -வழக்கு 

314) ேறுசுழற்ெி -ேீளுருவாக்கம் 

315) முகதவ -நிறுவைம் 

316) வருணதை -விவரிப்பு 
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317) வாதட  -வடைிதெக்காற்று 

318) விண்  -வாைம் 

319) விளித்ைது -அதழத்ைது 

320) சவற்பு  -ேதல 

321) தவேம்  -நவேணிகளுள் ஒன்று 

322) அகழி  -மகாட்தடதயசுற்ைியுள்ள 
நீர் நிதைந்ை பகுைி 

323) அறுகு  -அறுகம்புல் 

324) அலகு  -பேதவயின் மூக்கு 

325) அல்லார் -அல்லாைவர் 

326) இதைதவ -நீரிதைக்கும் பகுைி 
327) ஒற்ைன் -உளவாளி 
328) ஓம்புவான் -பாதுகாவலர் 

329) கருவூலம் -மெேிக்கும் இடம் 

330) குதளமயாடு -சுற்ைத்மைாடு 

331) கிொல்சலாணா-சொல்ல இயலாை 

332) ைேணி  -உலகம் 

333) ைீந்ைேிழ் -இைிதேயாை ைேிழ் 

334) ைிரிந்து  -ோறுபட்டு 

335) பார்  -உலகம் 

336) துஞ்ொர் -உைங்கோட்டார் 

337) துப்பு  -உணவு 

338) துவாேபாலகர்-வாயிற்காவலர் 

339) மவய்  -மூங்கில் 

340) தவகலும் -நாள்மைாறும் 

341) ோைாவாெி -வாைம் பார்த்ை பூேி 
342) முற்றும் -முழுதேயாக 

343) பருவந்து -துன்பம் வந்து 

344) நந்ைி  -எருது 

345) விசும்பு  -வாைம் 

346) சேய்  -உடல் 

347) மவைிக்கழிவு -நச்சுத்ைன்தே உதடயக் 
கழிவுப்சபாருள் 

348) முந்தையது -முற்பட்டது 

349) பண்பாடு -ஒழுக்கம் 

350) செவிேடுத்ைைர்-மகட்டைர் 

351) மகளிர்  -உைவிைர் 

352) கயதே  -கீழ்தேக்குணம் 

353) எழில்  -அழகு 

354) உறுதுதண -சபருந்துதண 

355) குதழயும் -வாடும் 

356) நுணங்கிய -நுட்போை 

357) நவிலல் -கூறுைல் 

358) காப்பியங்கள் -கதைசபாைிந்ை 
சைாடர்நிதலச்செய்யுள் 

 

ைேிழ் -   VIII STD  

 (     : பப.ேணிகண்டபிரபு) 

அருஞ்ப ாற்பபாருள் 

01) சுடர் - ஒளி  

02) ஆனந்ைம் – ேகிழ்ச் ி 

03) பராபரம் – மேலான பபாருள் 

04) மகண்தே – நட்பு 

05) அல்லல் – துன்பம் 

06) நகுைல் –  ிரித்ைல் 

07) பகாட்பு – ோறுைல் 

08) உடுக்தக – ஆதட 

09) கிழதே – உரிதே 

10) இடுக்கண் – துன்பம் 

11) விதன – ப யல் 

12) குழவி – குழந்தை 

13)  லவர் – வஞ் கர் 

14) புலவர் – அைிவுதடயவர் 

15) ேயரி – ேயக்கம் 

16) பிணி – மநாய் 

17) கழறும் – ப ால்லும் 

18) ேன்னுயிர் – நிதலபபற்ை உயிர் 

19) ைிரு – ப ல்வம் 

20) ஞாலம் – உலகம் 

21) குதவ – குவியல் 

22) ோரன் – ேன்ேைன் 

23) வள்தள – பநல் குற்றும் மபாது பபண்கள் 

பாடும் பாட்டு 
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24) அளகு – மகாழி 

25) ஆழி – கடல் 

26) ைார் – ோதல 

27) விசும்பு – ஆகாயம் 

28) கா ினி – உலகம் 

29) அரவு – பாம்பு 

30) புள் – பைதவ 

31) மேைி – எருதே 

32) ஞாலம் – உலகம் 

33) களிகூர – ேகிழ்ச் ி ேிக 

34) ேழவிதட – இதளய காதள 

35) நாகு – பசு 

36) ேல்லல் – வளம் 

37) ைியங்கி – ேயங்கி 

38)  ம்பு – நாவல் எண் – கணக்கு  

39) எழுத்து – இலக்கணம் 

40) ைிரவியம் - ப ல்வம் 

41) ேக்கள் – பிள்தளகள் 

42) சுற்ைம் – உைவினர் 

43) அேிர்ைம் – உயிர் காக்கும் ேருந்து 

44) இணங்க மவண்டாம் – ம ர மவண்டாம் 

45) பபால்லாங்கு – ைதீே 

46) புைஞ்ப ால்லி – புதை கூைி 

47) இடத்ைினிமல – இடத்ைிமல 

48) அருகில் – பக்கத்ைில் 

49) காணமுடியாை – பார்க்கமுடியாை 

50) கருேம் – ப யல் 

51) மூவாேருந்து – முதுதேயதடயாேல் 

காக்கும் ேருந்து 

52) முன்னைி – கண்முன்மன காணக்கூடிய 

53) பேய்ப்பபாருள் – நிதலத்ை ப ல்வம் 

54) ஏவா – கட்டதளயிடாேல் 

55) ஓைாேல் – படிக்காேல் 

56) வஞ் தன – ையீ ப யல்கள் 

57) ப ய்ை நன்ைி – ப ய்ை உைவி 

58) அண்தடயில் – பக்கத்ைில் 

59) தூக்கி – எடுத்து 

60) நிைம் – வண்ணம் 

61) ேைவன் – வரீன் 

62) ஆர்க்குது – பகாக்கரிக்கிைது 

63) பயில்மவாம் – கற்மபாம் 

64) வளம் – ப ல்வம் 

65)  னீி –  ர்க்கதர 

66) நாள்மைாரும் – ஒவ்பவாரு நாளும் 

 

67) ேைியம் – நிலவு 

68) புகன்ைாள் – கூைினாள் 

69) வாய்தே  - உண்தே 

70) கைிரவன் – சூரியன் 

71) ம ய்தே – பைாதலவு 

72) வண்தே – வள்ளல் ைன்தே 

73) துலங்கல் – விளங்குைல் 

74) கதளயும் – நீக்கும் 

75) ைாள்ேலர் – பாைம் 

76) கருதண – இரக்கம் 

77) கலாபம் – மைாதக 

78) இத ந்ை – பபாருத்ைோன  

79) ம ாதல – பூங்கா 

80) வாவி – பபாய்தக 

81) குவடு – ேதல 

82) பபான்னி – காவிரி 

83) அரவம் – பாம்பு 

84) களிறு – ஆண்யாதன 

85) மகாது – குற்ைம் 

86) ைிடம் –உறுைி 

87) உபாயம் – வழிவதக 

88) பேய்ஞ்ஞானம் – பேய்யைிவு 

89) நதக – புன்னதக 

90) முதக – போட்டு 

91) மேனி – உடல் 

92) ோய்வது – அழிவது 

93) ேண்புக்கு – ேண்ணிற்குள் புதைந்து 

94) கலம் – பாத்ைிரம் 
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95) நயேில – ைஙீ்கு 

96) ஞாலம்  - உலகம் 

97) அரம் – வாதள கூர்தேயாக்கும் கருவி 

98) இரந்தும் – யா ித்தும் 

99) அயர்ந்ை – ம ார்ந்ை 

100) ப ியைாது – ப ி நீங்காது 

101) ோசு – குற்ைம் 

102) ோள - நீங்க 

103) தகம்ோறு – பயன் 

104) ைாது – ேகரந்ைம் 

105) பபாய்தக – இயற்தகயான சூழ்நிதல  

106) ம ாதல – பூங்கா 

107) மபாது – ேலரரும்பு 

108) வனம் – காடு 

109) ைடங்கள் – நீர்நிதலகள்  

110) ைிைல் – வலிதே  

111) ேைவர் – வரீர் 

112) தூலம் – விட்டம், உத்ைிரம் 

113) அமுைகிரணம் – குளிர்ச் ியான ஒளி 

(  ந்ைிரன் ) 

114) பநகிழ – இளக 

115) ேதுரம் – இனிதே 

116) புவனம் – உலகு 

117) பருைி – ஞாயிறு 

118) உையம் – மைாற்ைம் 

119)  லைி – கடல்  

120) ேைதல – குழந்தை  

121) நைவம் – மைன் 

 

பிரித்து எழுதுைல் 

122) பசும்பபாற்சுடர் = பசுதே + பபான் + சுடர் 

123) கண்ணிதைந்ை = கண் + நிதைந்ை 

124) ப யற்கரிய = ப யற்கு + அரிய 

125) நட்பன்று = நட்பு + அன்று 

126) பபாருட்டன்று = பபாருட்டு + அன்று 

127) ஆறுய்த்து = ஆறு + உய்த்து 

128) பகாட்பின்ைி = பகாட்பு + இன்ைி 

129) யாவுள = யா + உள 

130) பிணியின்ைி = பிணி + இன்ைி 

131) அதவயஞ் ான் = அதவ + அஞ் ான் 

132) ோண்புதடயார் = ோண்பு + உதடயார் 

133) மவண்டியைில்தல = மவண்டியது + 

இல்தல 

134) புகபழனக்கு = புகழ் + எனக்கு 

135) குதவபயனக்கு = குதவ + எனக்கு 

136) ைேிழ்ப்ப ி = ைேிழ் + ப ி 

137) பபாருளைிவு = பபாருள் + அைிவு 

138) கதலச்ப ால் = கதல + ப ால் 

139) ப ந்ைேிழ் = ப ம்தே + ைேிழ் 

140) மபரகராைி = பபருதே + அகராைி 

141) அச்சுக்கதல = அச்சு + கதல 

142) ப ாற்பபாருள் = ப ாற் + பபாருள் 

143)  துரகராைி =   துரம் +அகராைி 

144) பபாருளாழம் = பபாருள் + ஆழம் 

145) ைிதணயளவு = ைிதண + அளவு  

146) பதனயளவு = பதன + அளவு  

147) ேதனயளகு = ேதன + அளகு 

148) குைட்பா = குைள் + பா 

149) பசுந்ைதல = பசுதே + ைதல 

150) ோ ிலா = ோசு + இலா 

151) ஈரிருவர் = இரு + இருவர் 

152) தபங்குவதள = பசுதே + குவதள 

153) ப ந்ைாேதர = ப ம்தே + ைாேதர 

154) இருபைாண்டு = இருபது + ஆண்டு 

155) ேின்னணுவியல் = ேின் + அணு + இயல் 

156) மேம்பாடதடய = மேம்பாடு + அதடய 

157) ேின்னஞ் ல் = ேின் + அஞ் ல் 

158) இதணயற்ை = இதண + அற்ை 

159) நுண்ணைிவு = நுண்தே + அைிவு 

160) மபரூர் = பபருதே + ஊர் 

161) ஈராயிரம் = இரண்டு + ஆயிரம் 

162) ேலர்க்கரம் = ேலர் + கரம் 

163) குவியுபேன்று = குவியும் + என்று 

164) ப ங்கைிரவன் = ப ம்தே + கைிரவன் 
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165) ைாய்தேயன்பு = ைாய்தே + அன்பு 

166) ஐயாயிரம் = ஐந்து + ஆயிரம் 

167) மவடேணிந்து = மவடம் + அணிந்து 

168)  ிதையிலதடத்ை =  ிதையில் + அதடத்ை 

169) பைன்னாடு = பைற்கு + நாடு 

170) ஆயுைப்பயிற் ி = ஆயுைம் + பயிற் ி 

171) குடும்பச்ப ாத்து = குடும்பம் + ப ாத்து 

172) பபண்ணடிதே = பபண் + அடிதே 

173) பன்னிரண்டு = பத்து + இரண்டு 

174) வள்ளிக்கித த்ை = வள்ளிக்கு + இத த்ை 

175) பைன்னருவி = பைன் + அருவி 

176) ஈபரான்பது = இரண்டு + ஒன்பது 

177) இன்னருள் = இனிதே + அருள் 

178) ஆடரவம் = ஆடு + அரவம் 

179) மகாைிலா = மகாது + இலா 

180) ப ய்ைித்ைாள் = ப ய்ைி + ைாள் 

181) ஓரிடம் = ஓர் + இடம் 

182) அன்ைலர்ந்ை = அன்று + அலர்ந்ை  

183) நாளிைழ் = நாள் + இைழ் 

184) முன்னுரிதே = முன் + உரிதே 

185) ப ய்ைிக்களம் = ப ய்ைி + களம் 

186) உடம்பார் = உடம்பு + ஆர் 

187) பேய்ஞ்ஞானம் = பேய் + அைிவு 

188) ஒன்றுை = ஒன்று + உை 

189) முத்ைிடல் = முத்து + ைிடல் 

190) மகாலேிட்டு = மகாலம் + இட்டு 

191) அரங்மகற்ைம் = அரங்கு + ஏற்ைம் 

192) கதையழகு = கதை + அழகு 

193) ஏட்டிலக்கியம் = ஏடு + இலக்கியம் 

194) நாடகக்கதல = நாடகம் + கதல 

195) நூற்ைாண்டு = நூறு + ஆண்டு 

196) இயற்ைேிழ் = இயல் + ைேிழ் 

197) ஈராயிரம் = இரண்டு + ஆயிரம் 

198) பபருந்பைாண்டு = பபருதே + பைாண்டு 

199) புத்துயிர் = புதுதே + உயிர் 

200) கவிதையழகு = கவிதை + அழகு 

201) எளிபைன்ப = எளிது + என்ப 

202) பயனுதடயார் = பயன்  + உதடயார் 

203) பண்புதடதே = பண்பு + உதடதே 

204) பண்புதடயார் = பண்ப் + உதடயார் 

205) ேக்கபளாப்பு = ேக்கள் + ஒப்பு 

206) இவ்விரண்டும் = இ + இரண்டும் 

207) உறுப்பபாத்ைல் = உறுப்பு + ஒத்ைல் 

208) அதுவின்மைல் = அது + இன்மைல் 

209) கலந்ைதீே = கலம் + ைதீே 

210) ேக்கட்பண்பு = ேக்கள் + பண்பு 

211) நன்பால் = நன்தே + பால் 

212) கண்டமபாபைல்லாம் = கண்டமபாது + 

எல்லாம் 

213) வடீுமைாைிரந்தும் = வடீுமைாறும் + 

இரந்தும் 

214) ப ியாைாது = ப ி + ஆைாது 

215) கண்டுளம் = கண்டு + உளம் 

216) வானியல் = வான் + இயல் 

217) பைன்ைித  = பைற்கு + ைித  

218) ஐம்பூைம் = ஐந்து + பூைம் 

219) பழந்ைேிழர் = பழதே + ைேிழ் 

220) வானூர்ைி = வான் + ஊர்ைி 

221) உள்ளடக்கியது = உள் + அடக்கியது 

222) ைேிழ்க்குரல் = ைேிழ் + குரல் 

223) ப ந்நிைம் = ப ம்தே + நிைம் 

224) ப யற்தகக்மகாள் = ப யற்தக + மகாள்  

225) நீலவானம் = நீலம் + வானம் 

226) ோ ை = ோசு + அை 

227) ைன்னினம் = ைன் + இனம் 

228) ைதலவபனன = ைதலவன் + என 

229) அரும்பணி = அருதே + பணி 

230) ைேிழன்தன = ைேிழ் + அன்தன 

231) ப ந்ைேிழ்ச்ப ல்வி = ப ந்ைேிழ் + ப ல்வி 

232) நன்ைியுணர்வு = நன்ைி + உணர்வு 

233) இலக்கியப்பபட்டகம் = இலக்கியம் + 

பபட்டகம் 

234) பழந்ைேிழர் = பழதே + ைேிழர் 

235) ப ாற்பைாகுப்பு = ப ால் + பைாகுப்பு 

236) பகலுணவு = பகல் + உணவு 
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237) நிறுவனபோன்ைில் = நிறுவனம் + 

ஒன்ைில் 

238)  ண்பகக்காடு =  ண்பகம் + காடு 

239) வனந்மைாறும் = வனம் + மைாறும் 

240) மபாைவிழ் = மபாது +அவிழ் 

241) உயிபரன = உயிர் + என 

242) அருந்ைிைல் = அருதே + ைிைல் 

243) ஒற்தைக்கால் = ஒற்தை + கால் 

244) காட்டுயிரிகள் = காடு + உயிரிகள் 

245)  ிற்ைாறு =  ிறுதே + ஆறு 

246) ஒன்தைபயான்று = ஒன்தை + ஒன்று 

247) ஐம்பூைங்கள் = ஐந்து + பூைங்கள்  

248) புகலிடம் = புகல் + இடம்  

249) ஆைைிவு = ஆறு + ஆைிவு 

250) உயிரினங்கள் = உயிர் + இனங்கள் 

251) ைைீைியா = ைதீு + அைியா 

252) ோ தடய = ோசு +அதடய 

253) நறுேணப்பபாருள் = நறுேணம் + 

பபாருள் 

254) அமுைகிரணம் = அமுைம் + கிரணம் 

255) பிள்தளத்ைேிழ் = பிள்தள + ைேிழ் 

256) அலகில் = அலகு + இல் 

257) அைிவுள் = அைிவு + உள் 

258) நதகச்சுதவ = நதக + சுதவ 

259) ேண்ணுலகம் = ேண் + உலகம் 

260) உள்பளாதுங்கி = உள் + ஒதுங்கி 

261) புத்துணர்ச் ி = புதுதே + உணர்ச் ி 

262)  ிற்ைிலக்கியம் =  ிறுதே + இலக்கியம் 

263) இலக்கியச்சுதவ = இலக்கியம் + சுதவ 

264) வானுலகம் = வான் + உலகம் 

265) அழகுை = அழகு + உை 

266) பழங்காலம் = பழதே + காலம் 

 

 

ம ர்த்து எழுதுைல் 

267) எண் + உள்ளம் = எண்ணுள்ளம்  

268) பபருதே + அைிவு = மபரைிவு 

269) ேயரிகள் + அல்லராய் = ேயரிகளல்லராய் 

270) ேன் + உயிர் = ேன்னுயிர் 

271) ேலர் + ைதல = ேலர்ைதல 

272) அகரம் + ஆைி = அகராைி  

273) முைல் + எழுத்துகள் = முைபலழுத்துகள் 

274) இருபது + ஐந்து =இருபத்தைந்து  

275) கதல + களஞ் ியம் = கதலக்களஞ் ியம் 

276) ைனி + ைனி = ைனித்ைனி 

277) ேிக + பபரிய = ேிகப்பபரிய 

278) ைற்காலம் + ைேிழ் = ைற்காலத்ைேிழ் 

279) புவி + இயல் = புவியியல் 

280) சுயம் + வரம் = சுயவரம் 

281) மகாடு + இன்ைி = மகாடின்ைி 

282) அருள் + என்ைான் = அருபளன்ைான் 

283) குைிப்பு + ஏடு = குைிப்மபடு 

284) பைிவு + இைக்கம் = பைிவிைக்கம் 

285) குறுதே + பரப்பு = குறும்பரப்பு 

286) பல்கதல + கழகம் = பல்கதலக்கழகம் 

287) தக + அடக்கம் =தகயடக்கம் 

288)  ிறுதே + ஊர் =  ிற்றூர் 

289) கணிைம் + மபரா ிரியர் 

290) உலகு + எங்கும் = உலபகங்கும் 

291) வான் + உறு = வானுறு 

292) பழம் + ைான் = பழந்ைான் 

293) பாரைம் + ைாய் = பாரைத்ைாய் 

294) ம ய்தே + உற்ை = ம ய்தேயுற்ை 

295) விடுைதல + உணர்வு = 

விடுைதலயுணர்வு 

296) அைம் + மபாராட்டம் = அைப்மபாராட்டம் 

297) பைாழில் + பயிற் ி = பைாழிற்பயிற் ி 

298) ஐந்து + ஆயிரம் = ஐந்ைாயிரம் 

299) நாடு + எங்கும் = நாபடங்கும் 

300) பைற்கு + அரங்கம் = பைன்னரங்கம் 

301) முரண் + அடக்கி = முரணடக்கி 
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302) பகல் + ஒன்று = பகபலான்று 

303) மூன்று + முடி = மூன்றுமுடி 

304) ப ால் + பிதழ = ப ாற்பிதழ 

305) வான் + ஒலி = வாபனாலி 

306) முத்து + எடுப்பது = முத்பைடுப்பது 

307) ைனி + ைிைன் = ைனித்ைிைன் 

308) நிைி + அதேச் ர் = நிைியதேச் ர் 

309) வடிவு + அதேப்பு = வடிவதேப்பு 

310) ைேிழ் + பண்பு = ைேிழ்ப்பண்பு 

311) பபருதே + ஆ ிரியர் = மபரா ிரியர் 

312) எட்டு + பைாதக = எட்டுத்பைாதக 

313)  ிைப்பு + இடம் =  ிைப்பிடம் 

314) நிழல் + பாதவ = நிழற்பாதவ 

315) மூன்று + ைேிழ் = முத்ைேிழ் 

316) உயிர் + அற்ை = உயிரற்ை 

317) ப ல்வம் + குடி = ப ல்வக்குடி 

318) நடிப்பு + கதல = நடிப்புக்கதல 

319) புதுதே + உயிர் = புத்துயிர் 

320) அன்பு + உதடதே = அன்புதடதே 

321) ேக்கள் + பண்பு = ேக்கட்பண்பு 

322) பண்பு + ஒத்ைல் =பண்பபாத்ைல் 

323) பண்பு + இலான் = பண்பிலான் 

324) ைிரிந்ை + அற்று = ைிரிந்ைற்று 

325) மநர் + உை = மநருை 

326) பநஞ்சு + இதளத்ைவர் = 

பநஞ் ிதளத்ைவர் 

327) காலம் + மைாறும் = காலந்மைாறும் 

328) ப ம்தே + ஞாயிறு = ப ஞ்ஞாயிறு 

329) ேயில் + பபாைி = ேயிற்பபாைி  

330) பபருதே + புலதே = பபரும்புலதே 

331) கணித்து + கூைினார் = 

கணித்துக்கூைினார் 

332) ஒளி + ஊட்டும் = ஒளியூட்டும் 

333) கண்டு + அைிந்ை = கண்டைிந்ை 

334) ைேிழ் + இலக்கியம் = ைேிழிலக்கியம் 

335) உறுைி + உதர = உறுைியுதர 

336) உணவு + இன்ைி = உணவின்ைி 

337) ப ால் + பபாழிவு = ப ாற்பபாழிவு 

338) ப ால் + ஆராய்ச் ி = ப ால்லாராய்ச் ி 

339) உருவம் +  ிதல = உருவச் ிதல 

340) உலகு + அைிய = உலகைிய 

341) ஆல் + என = ஆபலன 

342) நான்கு + பத்து + மூன்று = நாற்பத்து 

மூன்று 

343) பணி + ஆற்ைிய = பணியாற்ைிய  

344) ப ருக்கு + இல்லாேல் = 

ப ருக்கில்லாேல் 

345) அங்கும் + இங்கும் = அங்குேிங்கும் 

346) வால் + எங்மக = வாபலங்மக 

347) கருதே + குயில் = கருங்குயில் 

348) படர்ந்து + இருக்கும் = படர்ந்ைிருக்கும் 

349) பட்டு + மபால = பட்டுப்மபால 

350) வண்ணம் + ேலர் = வண்ணேலர் 

351) ஓட்டம் + மபாட்டி = ஓட்டப்மபாட்டி 

 

352) ஊராட் ி ேன்ைம் = ஊராட் ிேன்ைம் 

353) உருதள + கிழங்கு = உருதளக்கிழங்கு 

354) மகாணி + தப = மகாணிப்தப 

355) ேன்ைம் + ைதலவர் = ேன்ைத்ைதலவர் 

356) ைனிதே + சுதவ = ைனிதேச்சுதவ 

357) மைாள் + ைட்டி = மைாள்ைட்டி 

358) மவறு + எங்கும் = மவபைங்கும் 

359) அனுேைி +  டீ்டு = அனுேைிச் டீ்டு 

360) வண்ணத்து + பூச் ி = வண்ணத்துப்பூச் ி 

361) பள்ளி+ பருவம் = பள்ளிப்பருவம் 

362) குரங்கு + அர ர் = குரங்கர ர் 

363) குருைி + ஓட்டம் = குருைிமயாட்டம் 

364) பநடுதே + மநரம் = பநடுமநரம் 

365) நன்கு + அைிவான் = நன்கைிவான் 

366) இரண்டு + பபாருள் = இருபபாருள் 

 

 

 

நிரப்புைல் 
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367) வாழ்த்து பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல் ைாயுோன சுவாேி ைிருப்பாடல் ைிரட்டு 

368) ைாயுோனவர் பிைந்ை ஊர் ைிருேதைக்காடு 

369) ைாயுோனவர் ேதனவியின் பபயர் ேட்டுவார்குழலி 

370) ைிருக்குைள் பைிபனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுல் ஒன்று 

371) ைிருக்குைதள ஆங்கிலத்ைில் போழி பபயர்த்ைவர் ஜி.யு.மபாப் 

372) ைிருக்குைளின் பபருதேதய விளக்கும் நூல் ைிருவள்ளுவோதல 

373) இங்கிலாந்து நாட்டுக் காட் ிச் ாதலயில்  ைிருக்குைள் விவிலியத்துடன் தவக்கப்பட்டுள்ளது 

374) ைிருக்குைதள வரீோமுனிவர் இலத்ைனீில் போழிபபயர்த்ைார் 

375) ைேிழ் இலக்கண வதகயின் எண்ணிக்தக ஐந்து 

376) உயிர்பேய்க் குைில்களின் போத்ை எண்ணிக்தக பைாண்ணூறு 

377) சுக்கு என்பது வன் பைாடர் குற்ைியலுகரம் 

378) ஈற்று அயபலழுத்தை மநாக்கக் குற்ைியலுகரம் ஆறு வதகப்படும் 

379) இனியதவ நாற்பது பைிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று 

380) இனியதவ நாற்பது நூலா ிரியர் பூைஞ்ம ந்ைனார் 

381)  லவதர  ாரவிடுைல் இனிமை 

382) ைேிழ்ப்ப ி எனும் நூலின் ஆ ிரியர் க. ச் ிைானந்ைன் 

383)  ச் ிைானந்ைன் இலங்தக நாட்தடச்  ார்ந்ைவர் 

384)  ச் ிைானந்ைர் நவநீை கிருடின பாரைியார் ோணவர் 

385) ைிகண்டுகளுள் பழதேயானது ம ந்ைன் ைிவாகரம் 

386) அகராைி முைன் முைலில் இடம் பபற்றுள்ள நூல் ைிருேந்ைிரம் 

387) ைேிழில் மைான்ைிய முைல் அகரமுைலி  துரகராைி 

388) இருபைாம் நூற்ைாண்டில் பவளிவந்ை ேிகப்பபரிய அகரமுைலி ப ன்தனப் பல்கதல கழக அகராைி  

389) ப ந்ைேிழ் ப ாற்பிைப்பியல் அகரமுைலிதய உருவாக்கியவர் மைவமனயப்பாவணார் 

390) அபிைான  ிந்ைாேணிதய பவளியிட்டவர்  ிங்கார மவலனார் 

391) ைேிழ்க்களஞ் ியங்களின் முன்மனாடி அபிைான மகா ம் ஆகும் 

392) அைிவியல் கதலச்ப ால் களஞ் ியம் 1991ம் ஆண்டு பவளியிடப்பட்டது 

393) ைிதனயளவு எனும் பாடலில் கலிலிமயா கலிலியின் அணுகுமுதை அதேந்துள்ளது 

394) நளபவண்பாதவ இயற்ைியவர் புகமழந்ைி 

395) நளபவண்பாவில் உள்ள பவண்பாக்களின் எண்ணிக்தக 431 

396) புகமழந்ைி புலவதர ஆைரித்ை வள்ளல்  ந்ைிரன் சுவர்க்கி 

397) இருபைாம் நூற்ைாண்டின் இதணயற்ை கண்டுபிடிப்பு கணிணி 

398) கணிணியின் ைந்தை என அதழக்கப்பட்டவர்  ார்லஸ் பாப்மபஜ் 

399) இதணயம் என்ை வடிவத்ைிற்கு வித்ைிட்டவர் ஜான் பாஸ்டல் 

400) ைேிழ் எழுத்துக்கதள எழுைவும் ஒலிக்கவும் கற்றுத்ைரும் இதணயைளம் ைேிழம் 

401) கணிணி வழியாக போழிக்கல்வியும் பபை இயலும்  
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402) ைற்மபாதைய கற்ைல், கற்பித்ைல் சூழலில், பைாடக்க வகுப்புகளிலிருந்மை கணிணிப்பாடம் 

நடத்ைப்படுகிைது 

403)  ம்புவின் கனி என குைிக்கப்படுவது நாவற்பழம் 

404) பபண்ணின் முகத்ைிற்கு நிலவு ஒப்புதேயாக கூைப்படுகிைது 

405) காந்ைிபுராணம் இயற்ைியவர் அ லாம்பிதக அம்தேயார் 

406) காந்ைிபுராணத்ைின் பாட்டுதடத் ைதலவன் ேகாத்ோ காந்ைி 

407) ஆங்கிமலயதர எைிர்த்து ஆயுைம் ஏந்ைி மபாராடிய முைல் பபண்ேணி மவலுநாச் ியார் 

408) மவலுநாச் ியார் பிைந்ை ஆண்டு கி.பி.1730 

409)  ிவகங்தகதய ஆண்ட ேன்னர் முத்துவடுகநாைர் 

410) அஞ் தலயம்ோள் ேகளுக்கு காந்ைியடிகள் பபயர் லீலாவைி 

411)  னீிவா  காந்ைி நிதலயம் அதேத்ைவர் அம்புஜத்ைம்ோள் 

412) மவலுநாச் ியார் ஆங்கிமலயதர பவன்று 1780ம் ஆண்டில்  ிவகங்தகதய ேீட்டார் 

413) அஞ் தலயம்ோள் 1921ம்ஆண்டு ைனதுபபாது வாழ்க்தகதய பைாடங்கினார் 

414) அம்புஜத்ைம்ோள் அன்தன கஸ்தூரிபாயின் எளிதேயான மைாற்ைத்ைினால் கவரப்பட்டு எளிதேயாய் 

வாழ்ந்ைனர் 

415) காவடி ிந்து பாடியவர் அண்ணாேதலயார் 

416) அண்ணாேதலயார் பிைந்ை ஊர் ப ன்னிகுளம் 

417) மூவருலா இயற்ைியவர் ஒட்டகூத்ைர் 

418) உலா என்பது  ிற்ைிலக்கிய வதககளுள் ஒன்று 

419) ப ய்ைிகதள பபறுைல் என்பது துப்பைிைல் மபான்ைைாகும் 

420) பபாதுேக்களின் கருத்துக்கதள கூபைடுப்பு ஆய்வு வாயிலாக அைியலாம் 

421) இரண்டு என்பைன் ைேிபழண் ஊ 

422) ஏழு என்பைன் ைேிபழண் எ 

423) பைிபனான்று என்பைன் ைேிபழண் கக 

424) பைிபனட்டு என்பைன் ைேிபழண் கஅ 

425) இருபது என்பைன் ைேிபழண் உO 

426) ைிருேந்ைிரத்தை இயற்ைியவர் ைிருமூலர் 

427) ைிருேந்ைிரத்ைின் புகழ்பபற்ை பைாடர் ஒன்மை குலம் ஒருவமன மைவன் 

428) மைம்பாவணி நூலின் ஆ ிரியர் வரீோமுனிவர் 

429) வரீோமுனிவர் இயற்பபயர் கான்ஸ்டாண்டின் மஜா ப் பபஸ்கி 

430) வரீோமுனிவர் இத்ைாலி நாட்தட  ார்ந்ைவர் 

431) ‘நாடகமேத்தும்  நாடக்கணிதக’ எனக் குைிப்பிட்டவர் ோைவி 

432)  ிலப்பைிகாரத்ைிற்கு உதை எழுைியவர் அடியார்க்கு நல்லார் 

433) ேதைேதலயடிகள் எழுைிய நாடகம்  ாகுந்ைலம் 

434) ேதுதரயில் 1912ம் ஆண்டில் புலதேக்கடலான ைேிழ் மூைாட்டி ஔவயார் நாடகம் அரங்மகைியது 
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435) இருபைாம் நூற்ைாண்டின் பைாடக்கத்ைில் நாடகத்துதைக்குப் பபருந்பைாண்டு புரிந்ைவர்  ங்கரைாசு 

சுவாேிகள் 

436) ைிருவருட்பாதவ இயற்ைியவர் இராேலிங்க அடிகளார் 

437) ைிருவருட்பாவில் இடம்பபற்றுள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்தக 5818 

438) ைேிழரின் அைிவியல்  ிந்ைதனயில் குைிப்பிடத்ைக்கது வானியல் 

439) உலகம் ஐம்பூைங்களால் ஆனது எனத் பைால்காப்பியம் குைிப்பிடுகின்ைது 

440) ‘உலகம் உருண்தட வடிவோனது’ என்ை முைல் ைேிழ்க் குரலுக்கு உரியவர் ைிருவள்ளுவர் 

441) வான்பவளியில் உள்ள ேிகப்பபரிய விண்ேீன் ஞாயிறு 

442) ைாமே ஒளிவிடகூடியது நாள்ேீன் எனப்படுகிைது 

443) பவண்தே நிைமுதடய  மகாள் பவள்ளி எனப்படுகிைது 

444) வானில் ஒர் மகாளாய் வலம் வருவதைமய  வியாழன் என்ைனர் 

445) தூேமகதுதவ வால்நட் த்ைிரம் என்றும் கூறுவர் 

446) கவிஞர் முடியர னின் இயற்பபயர் துதர ராசு 

447) முடியர ன் பிைந்ை ஊர் பபரியகுளம் 

448) ைேிழக அர ின் பரிசு பபற்ை முடியர னின் காவியம் பூங்பகாடி 

449) ைனித்ைேிழருக்கு வித்ைிட்டவர் பரிைிோற்கதலஞர் 

450) ப ன்தனயில் மைவமநயப்பாவணர் பபயரில் நூலகம் உள்ளது 

451) ேதுதரயில் உலக்த்ைேிழ் ோநாடு நதடபபற்ை ஆண்டு 05 - 01 - 1981 

452) மைவமநயப்பாவணரின் முைல் கட்டுதர ைேிழ் வரலாறு 

453) மகாவில்களில் ைேிழில் நதடபபை மவண்டும் 

454) பாவணர் வறுதேயில் வாடினாலும் தகயில் பணம் கிதடத்ைால் நூல்கமள வாங்கினார் 

455) கம்பர் பிைந்ை ஊர் மைபரழுந்தூர் 

456) கம்பதர ஆைரித்ை வள்ளல்  தடயப்ப வள்ளல் 

457) கம்பராோயணத்ைில் உள்ள காண்டங்களின் எண்ணிக்தக ஆறு 

458) அழகின்  ிரிப்பு எனும் நூதல எழுைியவர் பாரைிைா ன் 

459) பாரைிைா ன் பிைந்ை ஊர் புதுச்ம ரி 

460) பழந்ைேிழ் இலக்கண நூல் பைால்காப்பியம் 

461) ேரம் ஓரைிவு உயிர் 

462) உலகிமலமய அைிக ேதழ பபறும் இடம்  ிரபுஞ் ி 

463) வனவிலங்கு பாதுகாப்புச்  ட்டம் 1972ம் ஆண்டில் நிதைமவற்ைப்பட்டது 

464) உயிரிகளின் ஆற்ைலுக்கு அடிப்பதடயாய் விளங்குவது ைாவரங்கமள 

465) அக்மடாபர் முைல் வாரத்தை அரசு வனவிலங்கு வாரோய் பகாண்டாடுகிைது 

466) முத்துக்குோரசுவாேி பிள்தளத்ைேிதழ இயற்ைியவர் குேரகுருபரர் 

467) இதைவதனமயா நல்லாதரமயா பாட்டுதடத்ைதலவராய் பகாண்டு அவதர குழந்தையாக பாவித்து 

பாடப்படுவது பிள்தளத்ைேிழ் 
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468) பிள்தளத்ைேிழுக்குரிய பருவங்கள் 10 

469) பிள்தளத்ைேிழ்  ிற்ைிலக்கிய வதககளுள் ஒன்று 

470) இலக்கியச் சுதவகளுள் ேிகவும் நுட்போனது நதகச்சுதவ 

471) நதகச்சுதவயுணர்வு இல்லாைவர்க்கு பகலும் இருளாய் மைான்றும் 

472) கம்பர் இயற்ைிய நூல் கம்பராோயணம் 

 

 
 
 

 
 

 
1) Tamil is a phonetic language. 
2) English is a non phonetic language. 

3) There are totally 44sounds in English. 
4) The frictions and vibrations of air at different places in our body produce the speech 

sounds. 

5) There are 20 vowel sounds. ( Pure vowels – 12, Diphthongs – 8 ) 
6) There are 24 consonant sounds in English. 

7) Consonants are classified into 6 plosives. 
8)  /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, and /g/ are plosives. 

9) / tʃ /, / dʒ / are affricates (2). 

10) / m /, / n /, / ŋ / are nasals (3) 
11) / l / is called lateral (1) 

12) / f /, / v /, / θ /, / ð /, / s /, / z /, / ʃ /, / ʒ /, / h / are fricatives (9) 
13) / r / is called frictionless continuant (1) 

14) / j /, / w / are semi-vowels (2) 
15) Sounds produce with the vibration of vocal card are called voiced sounds. 

16) Sounds do not produce vibration are called voice less sounds. 
17) The letter 'r' is silent when it is not followed by a vowel sound. 

18) / ʌ / , / ɪ / , / ʊ /, / e / , / ɒ / , / æ / , / ə / are short vowels (7). 

19) / ɑ: /, / i:/, / u:/, / ɜ:ʳ/ , / ɔ:/ are long vowels (5). 

20) / ɔ: / is the longest vowel. 

21) / ə / is the shortest vowel. This is called the ‘murmur’ vowel. 

22) The combination of two sounds is called diphthongs (8). 
23) A diphthong sound is also called a vowel-glide. 

24) In phonetics the symbol are written within the slashes/ /. 
25) There are no doubling of sounds in phonetics. 

26) No capital letter like symbols are used in phonetics. 
27) All the 20 vowels are voiced. 
28) Reading is a composite of many specific abilities. 

29) The four language skills are listening, speaking, reading and writing. 
30) The 3 S's in reading are sight, sound and sense. 
31) Sight is seeing the letter. 

32) Sound is saying the sound/pronouncing the word. 
33) Sense is the meaning of the word. 

34) Eye voice span is useful in the development of silent reading. 

ENGLISH – METHODOLOGY 
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35) Decoding means getting the meaning of the message. 
36) In order to see, the pause which the eyes make are called fixations. 

37) Inter fixation is the movement of eye from one fixation to another. 
38) For a mature reader the inter fixation is 1/100 of a second. 

39) Inter fixation is large for an immature reader. 
40) The amount of reading during one fixation is called the span of recognition. 
41) The backward movement of the eye is called regression. 

42) Eye voice span is the forward sweep of the eye. 
43) Eye voice span should be developed for a child from class 4. 
44) The reading of word/minute for a 8th standard student is 75-100 words. 

45) Five methods of teaching reading are 1.alphabetic method, 2.phonetic method, 
3.look and say/word method, 4.sentence method, 5.electic method. 

46) Alphabetic method is meant for spelling. 
47) The phonetic method is meant for pronunciation. 
48) The word method is also called look and say method. 

49) The sentence method is also a look and say method. 
50) Flash cards are used in word and sentence methods. 

51) In sentence method the whole sentence is the minimum meaningful unit 
52) Word and sentence method are meant for situational teaching. 
53) Eclectic method is the combination of all the four methods. 

54) Story telling is also have a place in eclectic method. 
55) Writing is the most difficult language ability. 
56) Writing is a productive skill. 

57) Writing involves manipulating, structuring and communicating. 
58) Appropriacy can be developed only through writing. 

59) Legibility, fluency(speed), and beauty are the characteristic feature of good 
handwriting. 

60) Writing is a solitary activity. 

61) The four aspects of Italics letters are size, shape, slant and speed 
62) d, f, p, t, x, y are two stroke letters all the other 20 are one stroke letters. 
63)  E, F, H, A are 3 stroke letters. 

64) B,D,K,M,N,P,Q,R,T,X,Y are 2stroke letters. 
65) C,G,I,J,L,O,S,U,V,W,Z are 1 stroke letters. 

66) The letter "K" is silent when it is precedes by the letter "N". 
67) Dictation helps to fix the spelling of word. 
68) Spelling is best learned by visual perception. 

69) Full stop is used after abbreviations. 
70) Colon introduces a list or a speech of words. 

71) Semicolon is used to separate two clauses. 
72) comma is used to indicate a break between the clauses. 
73) Dash is used to indicate a sharp break in a flow of thought in a sentence. 

74) Spelling and pronunciations are the two aspects of dictations.  
75) Writing is often regarded as the visual representation of speech. 
76) Reading affects a pupil’s personality. 

77) Reading is necessary for social adjustments. 
78) Letter O is not round but elliptical. 

79) All capital letters begins between lines 1 and 2. 
80) "t" is the only small letter starts between lines 1 and 2. 
81) The first set of grammarians belongs to the school of prescriptive grammar. 

82) The second set of grammarians belongs to descriptive grammar. 
83) The first set of grammar is called formal grammar. 

84) The second set is functional grammar. 
85) C.C.Fries is the founder of structural grammar. 
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86) T.G grammar is based on sentence. 
87) Communicative grammar is the recent variety. 

88) Communicative grammar is both functional and task based. 
89) Noun is the name of person, places or thing. 

90) Noun is the naming word. 
91) The two main classes of noun are proper and common noun. 
92) Common noun is divided into collective and abstract. 

93) Proper noun are the special names given to persons, places, pets, rivers etc. 
94) Common noun are the names common to all persons, places etc. 
95) City and tree are common nouns. 

96) Army, herd, family, team, crowd are collective nouns. 
97) Abstract nouns are names of ideas, qualities, states, process and actions. 

98) Music, happiness, misery, judgement, obedience are abstract nouns. 
99) The nouns that can be counted are countable nouns. 
100) Milk and intelligence are non countable nouns. 

101) Countable nouns have plural forms. 
102) uncountable nouns have no plural forms. 

103) a/an are used with countable nouns. 
104) a/an are not used with uncountable nouns. 
105) Paper , wines are some nouns which can be used as both countable and 

uncountable. 
106) Uncountable noun has two classes material and abstract.  
107) News, economics, innings are always used as singular noun. 

108) Cattle, police, military are always used as plural noun. 
109) "The" is the definite article. 

110) "a" and "an" are indefinite article. 
111) an M.P and an M.L.A. 
112) The word which is used instead of a noun is called pronoun. 

113) One is a personal pronoun. 
114) Mine, ours, yours, his, hers, theirs are the six possessive pronouns. 
115) Myself, our self are reflexive pronoun. 

116) This, those, these, that are the demonstrative pronoun. 
117) Each, every, either and neither are distributive pronoun. 

118) Words which give more information about the noun are called adjective. 
119) Descriptive, limiter and pronominal are the three types of adjectives. 
120) Round belly, sour grapes, Indian scholar, Chemistry book are descriptive 

adjectives. 
121) Same school, few choices and many problems are limiter adjectives. 

122) Verb is an action word. 
123) Verbs are divided into main verbs and auxillary verbs. 
124) A main verb has 5 forms. 

125) Auxiliary verbs are divided into primary and modal auxillaries. 
126) There are thirty auxiliary verbs. 
127) There are 8 be verbs. 

128) There are 4 have verbs. 
129) There are 5 do verbs. 

130) The modal auxillaries are 13 in numbers. 
131) Main verbs are classified into transitive and intransitive. 
132) Intransitive verbs involves only the performer and the actions. 

133) Verbs that has a direct object is known as transitive verbs. 
134) The object which takes two objects are called are called ditransitive verbs. 

135) Main verbs are divided into regular and irregular verbs. 
136) MVed = MVen in regular verbs. 
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137) MVed is not equal to MVen in irregular verbs. 
138) Modals do not inflect. 

139) Modals are followed by base forms only. 
140) Modals can be used to form negatives and interrogatives. 

141) Modals are used in question tags. 
142) Adverb tells about a verb. 
143) There are 8 types of adverbs. 

144) English is a library language. 
145) Rhymes helps children learn English pronunciation, rhythm and accent. 
146) Systematic means a co-ordination between theory and practise. 

147) Method is the overall means of achieving the general objectives of a course. 
148) Translation method of grammar has no theory base. 

149) Second language learning is the same as first language learning in Direct 
method. 

150) The New method was introduced by Michael West. 

151) The Lexical Selection Principle is used in New method. 
152) The word having the same meaning of "state" is "plight". 

153) The word having the same meaning of "way" is "mode". 
154) The word having the same meaning of "island" is "isle". 
155) Methods of teaching English are earlier method and later method. 

156) Earlier method includes 1.Grammar translation method, 2.Direct method 
and 3.Dr.West's New method. 

157) Lateral method includes structural, oral, situational, approach and 

communicative. 
158) A variety of drills are employed in the structural approach. 

159) The Grammar-Translation method insists on the knowledge of the rules of 
foreign grammar. 

160) The Direct method never allows the use of mother tongue in teaching a 

second language. 
161) Notions are categories of meanings such as time, duration, location and 

quantity. 

162) Communicative approach is learner centred. 
163) The sound groups themselves into syllables. 

164) The extra force given to a syllable is called stress. 
165) The syllable which gets the extra force is called stressed syllable. 
166) 'atlas is one syllable word. 

167) de'velop is two syllable word. 
168) Structural words and grammatical words are generally not stressed. 

169) The short interval or stop in between the talk is called pause. 
170) The group of words followed by the pause are called tone group/sense 

groups. 

171) To mark a tone group an oblique line (/) is used. 
172) The three major element of speech are sounds, stress and intonations. 
173) When a pitch of voice raises, it is called rising intonations. 

174) When a pitch of voice falls, it is called falling intonations. 
175) Affirmative and negative statements get a falling tone at the end. 

176) All Wh questions and information questions have a falling tone. 
177) Commands and instructions have a falling tone. 
178) Exclamations and greetings have a falling tone. 

179) Question tags have a falling tone. 
180) Verbal questions / yes or no questions have a rising tone at the end. 

181) In choice questions or alternate questions rising-falling intonation is used. 
182) Sentence having lists has a rising-falling intonations. 
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183) If there are clauses in a sentence, rising-falling intonation is used. 
184) Intonations refers to the raising or lowering of the pitch of the voice forming 

pitch patterns. 
185) The polite phrase "yes, but..." is preferred to the rude "No you are wrong" 

phrase. 
186) The activity of giving instructions to draw pictures helps to talk precisely. 
187) To develop fluency in narration story telling can be practised. 

188) Note making is an essential skill that requires active listening and precise 
writing. 

189) The early steps in developing the skills of speaking are  

  1.Describing of an object,  
  2.Describing a picture,  

  3.Working in groups and making presentations and  
  4.giving short talks on the simple familiar topics. 
 

ENGLISH – METHODOLOGY- MODEL Q & A 

1) A diphthong is a combination of_____________ 

A) a vowel and consonant  B) two vowel sounds  C) a vowel glide  D) two consonants 

2) There are _____________ fricatives in English speech sounds 

A) eight B) nine C) three D) six 

3) The_____________ method gives importance to pronunciation 

 A) look and say B) alphabetic  C) phonic D) sentence 

4) Honesty is an example for _____________noun 

A) proper  B) common C) abstract D) material 

5) The letter ‘A’ is a_____________stroke letter 

A) one                B) two          C) three D) none 

6) Reading is a_____________skill 

A) active  B) diagnostic  C) receptive D) demonstrative 

7) Spelling is best learnt by_____________ 

A) listening B) visual C) memorization D) habit 

8) A good paragraph contains_____________ 

A) topic sentence B) the description of an object 

C) the narration of an event   D) the explanation of information 

9) The structure of the passive verb is _____________ 

A) Have + MV en B) Be + MV en C) Be + MV ing D) MV en only 

10) The imperative sentence “have some coffee” is_____________ 

A) a plea B) an offer C) a request D) an order 

11) _____________is used at the beginning of a sentence 

A) Bracket B) Hyphen C) Capital letter D) comma 

12) Writing ability involves_____________ 

A) mechanical skill B) expressive skill C) both (A) and (B) D) none of these 
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13) Learning of grammar is for_____________ 

A) understanding the rules and forms         B) successful communication 

C) mastering the structures D)error analysis 

14) The modal auxiliaries ‘May’ and ‘Might’ are used to express _____________ 

A) possibility B) compulsion C) necessity D) boldness 

15) Reading_____________is associated with skill in spelling 

A) fast B) slowly C) silently D) aloud 

16) The grammar translation method focuses on_____________ 

A) reading B) listening C) speaking D) reading and writing 

17) As English is the gateway to higher education research in specialised and technical course it 

is called _____________language 

A) international B) national C) library D) link 

18) When the pitch rises while speaking it is_____________ 

A) rising intonation  B) falling intonation  

C) rising falling intonation D) falling rising intonation 

19) The sentence pattern of “Ravi grew rich in ten years” is_____________ 

A) S+V B) S+V+C C) S+V+C+A D) S+V+A 

20) The reading speed for the VIII  th  standard pupils_____________Minute 

A) 280 B) 507  C) 75-100 D) 150-200 

21) There are _____________ Vowel letters in English 

A) 20 B) 21 C) 5 D) 12 

22) The three /j/,/r/and /w/are called a _____________ 

A) approximants  B) nasals C) affricates D) fricatives 

23) The shortest vowel in English is also called a _____________ 

A) vowel glide B) twister vowel C) murmur vowel D) short vowel 

24) Reading affects pupils _____________ 

A) conduct B) personality C) behaviour D) thinking 

25) Reading is necessary for _____________ 

A) social behaviour B) social studies C) social reform D) social adjustment 

26) _____________is seeking the letters in a word 

A) site B) sight C) sense D) scene 

27) _____________and _____________are the two methods of reading fast 

A) note making (and) note taking B) skimming (and) scanning 

C) summarising (and) précis writing D) free (and) guided composition 

28) A noun can perform _____________different functions 

A) five B) four C) six D) three 

29) There are _____________degrees of comparison of adjectives and adverbs 

A) four B) five  C) several D) three 
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30) The conjunction used in the adverbial clause of time is _____________ 

A) while B) unless C) though D) because 

31) _____________is often regarded as the visual representation of speech 

A) pronunciation  B) writing C) dialogue D) composition 

32) _____________is used to indicate a break between clauses 

A) comma B) semicolon C) colon D) hyphen 

33) _____________is a description of an event an experience, a problem, an issue, a project, etc. 

A) descriptive paragraph B) summary C) a report D) composition 

34) During the correction of composition the guide’s use of the letter ‘W’ refers _____________ 

A) wrong punctuation B) wrong word C) wrong word order D) wrong grammar 

35) _____________technique is also called the mim-mem technique 

A) Audio lingual method B) Lexical distribution   

C) Visual memory  D) Dialogue memorisation 

36) _____________is the overall means of achieving the general objectives of a course 

A) system  B) method C) approach D) strategy 

37) Structural readers are intended for _____________ 

A) intensive reading B) reading for pleasure C) reading for meaning   D) extensive reading 

38) _____________stage allows the pupils to perform independently 

A) the presentation B) the recognition C) the practice D) the production 

39) _____________is also called attainment test 

A) Aptitude test  B) Achievement test  C) progress test D) Diagnostic test 

40) _____________is a means to close the gaps in the learning of the pupils 

A) practise B) test  C) Remedial English  D) periodical assessment 

41) Sounds are classified into voiced and voiceless depending on the _____________ 

A) vibration of vocal cords B) lip movement C) tongue movement D) epiglottis 

42) The_____________method gives importance to pronunciation 

A) look and say  B) Alphabetic C) phonic D) sentence 

43) Reading is a very important _____________Skill 

A) productive B) receptive C) listening D) comprehensive 

44) There are _____________types of joiners. 

A) two B) four C) three D) several 

45) Punctuation is asset of _____________ 

A) conventions B) spelling rules C) techniques D) methods 

46) ‘Milk’ is an example for _____________ noun 

A) proper  B) countable  C) uncountable D) abstract 

47) There are _____________reflexive pronouns in English 

A) seven  B) six  C) several D) eight 

48) A main verb has _____________Forms 

A) five B) three C) nine D) eight 
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49) ‘A’ and ‘An’ are _____________articles 

A) definite  B) indefinite  C) zero D) not 

50) The grammar translation method focuses on the study of _____________ 

A) meaning B) grammatical rules C) structures  D) functions 

51) The communicate approach focuses on the development of _____________ 

A) linguistic competence B) language structures   

C) functional competence D) self-correction 

52) _____________are content words 

A) preposition B) Articles C) Adjectives D) Conjunctions 

53) _____________is very useful for students in real life 

A) Reading aloud B) Silent reading C) Skimming D) Scanning 

54) The sentence pattern of ‘Mano painted the gate green’ is _____________ 

A) S+V B) S+V+C C) S+V+O+C  D) S+V+A 

55) Degrees of comparison _____________be interchanged 

A) cannot  B) must C) needn’t D) can 

56) A prose lesson is best taught by _____________ 

A) interpreting the text               B) enabling the children to do all the exercise 

C) reading  aloud the text           D) guiding the children to do plenty of language activities 

57) A supplementary reader is meant for_____________ 

A) intensive reading B) extensive reading  

C) global comprehension  D) local comprehension 

58) _____________test is generally used to find out the mastery of a an identified stage of a course of 

study 

A) proficiently B) Aptitude C) Achievement D) Diagnostic 

59) The sounds that do not produce vibration are called ____________ 

A) Affricates B) Semi vowels C) Voiced sounds D) Voiceless sounds 

60) In English there are  ____________long vowel sounds 

A) Two B) Four C) Seven D) Five 

61)  ____________means getting the meaning of the message  

A) Decoding B) Encoding C) Sub coding D) coding 

62) In reading, the backward movement of the eye is called ____________ 

A) regression B) eye voice span C) fixation D) span of recognition 

63)  ____________is the composite of many specific abilities and not a general ability 

A) writing B) reading C) skimming  D) grasping meaning 

64) The judicious combination of all a=the methods is known

 as ____________ 

A) The eclectic method B) The phonic method 

C) The sentence method D) Dr.West”s new method 
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65) Reading aloud is associated with skill in ____________ 

A) writing  B) spelling C) drilling D) listening 

66) The teacher’s handwriting gives an ____________on the pupil’s handwriting. 

A) indirect influence B) unmatched effect C) efficacy D) importance change 

67) The punctuation ____________is used to separate items in a list. 

A) semi colon B) colon C) comma D) inverted comma 

68) In teaching grammar the ____________is most important stage. 

A) perception B) understanding C) absorption   D) demonstration 

69) Supplementary readers are intended for____________ 

A) extensive reading        B) intensive reading         C) oral reading        D) communication 

70)  The subject of a question tag is always a ____________never a noun. 

A) pronoun B) preposition C) proper noun D) complement 

71) ____________tense is used to state an action just completed in the present. 

A) simple present  B) simple past  C) present perfect   D) present perfect continuous 

72) Surrender Value’ is a concept of ____________ 

A) Randolph Quirk  B) Dr.West          C) C.C.Fries  D) H.G.Widdowson 

73) ……………….. is an ability to take notes from a lecture, talk or narration. 

A) note making  B) Skimming  C) Scanning  D) Note taking 

74) …………………is the only small letter that starts between lines 1 and 2. 

A)  S  B) b  C) t  D) c 

75) Especially, notably, chiefly are some examples of _________ adverbs. 

A) linking  B) focusing  C) manner  D) condition 

76) Subjective test is used to test the student’s skill in _________ 

A) productive B) receptive C) general D) environment 

77) The right – wrong test is a kind of test to test __________ 

A) punctuation  B) vocabulary C) spelling  D) grammar 

78) A diphthong is sound is also called ________ 

A) a vowel and a consonant B) two vowel sounds C) a vowel glide D) two consonant 

79) The __________ method gives importance to pronunciation. 

A) look and say B) alphabetic  C) phonic D) sentence 

80) A good paragraph contains 

A) a topic sentence   B) the description of an object  

C) the narration of an event   D) the explanation of information 

81) )/ tʃ /, / dʒ / are called ___________ 

A) fricative B) plosives C) affricates D) semi vowels 

82) For verb questions, we use the __________ intonation. 

A) falling  B) rising C)falling-rising D) rising – falling 
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83) The ___________ method gives importance to the word. 

A) phonic  B) electric C) alphabetic  D) look and say 

84) ____________________ is used to get the main ideas. 

A) skimming B) scanning C) oral reading D) slow reading 

85) Nouns, adjectives, verbs and adverbs are called _____________ 

A) structural word B) modals C) content words D) function word 

86) The letter ‘p’ is a___________ 

A) top joiner B) non joiner  C) bottom joiner D)none of these 

87) ____________ Composition is suitable for the advanced level. 

A)controlled B) free  C) guided D) oral 

88) The ____________ tense is used to refer to the earlier of the two past actions. 

A) past B) perfect C) past perfect D) past continuous 

89) The patient was taken to ___________ hospital. 

A) a B) an  C)the  D) none of these 

90) The pattern of the sentence, “He Painted the wall blue” is  

A) SVOO  B) SVOA C) SVOC D) SVAA 

91) Add a suitable tag - He plays well, _____________? 

A) isn’t it?B) does he? C) doesn’t he? D) did he? 

92) Kamala paid the money ______________cheque. 

A) through B) in  C) with D) by 

93) All the books for higher education are in English, so it is called a _____________ language. 

A) national B)  link C) international D) library 

94) The ______________ method considers language as a set of habits. 

A) grammar translation B) direct C) audio-lingual D) situational 

95) Nursery rhymes improve the _________________ of children. 

A) understanding   B) appreciation C) pronunciation D) happinesss 

96) The primary school English books are _____________based. 

A) structure B) competency C) content D) vocabulary 

97) If the test scores are consistent, a test is said to have_________________ 

A) validity  B) reliability  C) reproducibility  D) practicability 

98) All the twenty vowels in English are ______ 

A) voiceless B) voiced C) long D) short 

99) There are ________ plosives in English speech sounds. 

A) six B) three C) eight D) nine 

100)  The letter ‘F’ is____________stroke letter. 

A) one  B) two  C) three D) none 

101) Spelling is best learnt by ____________  

A) visual perception B) listening  C) memorisation   D) silent reading 
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102) Descriptive grammar is otherwise called____________ 

 A) functional grammar  B) communicative grammar   

C) structural grammar   D) formal grammar 

103) Communicative Language Teaching gives importance to ____________ 

A) communication B) structures  C) reading D) meaning 

104) Rapid reading is a convenient way of reading for ____________ 

A) quick information B) general information C) specific information D) useful information 

105) A good paragraph has the ____________ 

A) unity of thought   B) description of an object   

C) narration of an event   D) explanation of an event 

106) Writing improves one’s ____________in language.   

A) proficiency B) ideas C) knowledge D) accuracy 

107) The word ‘subsequently’ is grouped under ____________ 

A) negative adverbs   B) linking adverbs C) focusing adverbs D) emphasising adverbs 

108) The judicious combination of all the methods is called ____________ 

A) the eclective method B) the phonic method C) Dr. West’s method D) the sentence method 

109) The punctuation ____________ is used to join two or more words together. 

A) colon  B) hyphen C) comma D) apostrophe 

110) In teaching grammar ____________ is the most important stage. 

A) perception  B) understanding C) absorption D) demonstration 

111) The subject of a question tag is always a____________ 

A) pronoun B) proper noun C) common noun D) collective noun 

112) The present perfect tense is used in ____________ 

A) express universal truths    B) express habitual actions  

C) express past actions which continued for some D) express on action just completed 

113) The modal auxiliary ‘used to’ is used to express ____________ 

A) present habit  B) past habit  C) necessity  D) intention 

114) Statements get a ____________ at the end. 

 A) falling tone B) rising toneC) falling rising tone D) rising taking tone 

115) ____________ test is generally used to find out the history of a student at an identified stage 

of a course of study.  

A) Proficiency B) Progress  C) Achievement D) Diagnostic 

116)  The sounds when we produced with an audible friction are called____________ 

A) Fricatives B) semi vowels C) lateral D) nasals 

117)  In English there are ____________ voiceless consonants in English.   

A) Seven  B) Nine C) Five D) Four 

118) The ……… method to teach words in which letters do not have their regular sound values 

A) Look and Say method  B) Alphabetic  C) Phonic  D) Sentence 
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119) The letter “X’ is a ____________ 

A) Top joiner B) non joiner  C) bottom joiner  D) none of these 

120) The …………………. is used to get the main ideas.   

A) Skimming B) Scanning C) Oral reading D) Slow reading 

121) The essence of reading is ____________ 

A) search for meaning  B) pronunciation  C) demonstration D) Social adjustments 

122) ____________ makes written communication easy.   

A) visual perception B) spelling C) absorption D) abstraction 

123) ____________ is the first stage in learning grammar.   

A) understanding  B) perception  C) absorption  D) demonstration 

124) The definite article “the” is pronounced as | Xi | when the succeeding word begin with _____ 

A) consonant sound B) vowel sound  C) voiceless sound D)  none of these 

125)  The present continuous tense form is used to ____________ 

A) Describe habitual actions  B) Express universal truths  

C) Express present actions   D) Describe the past actions that are still continuing 

126)  In CLT____________is given preference rather the accuracy.   

A) situation  B) meaning   C) location  D) duration 

127)  Understanding vocabulary and structures are important in ……………………….. 

A) reading comprehension  B) writing comprehension  C) guided composition   D) none of these 

128)  In English, stress is used to distinguish ………………  

A) meaning B) the attitude of the speaker C) accented syllable   D) data reading 

129)  Writing composition skill is developed through ____________  
A) regular practice B) discussion  C) narration  D) none of these 

130)  The ____________ report is factual.   

A) business report  B) investigation report C) scientific report D) letter report 

131) Formal letters are otherwise called ____________ 

A) social letters  B) official letters C) friendly letters       D) personal letters 

132) A preposition is a word placed before ____________ 

A) a noun or pronoun B) an idea C) the facts D) comparatives 

133)  ____________is a word that completes the meaning of a sentence. 

A) complement B) statement C) adjunct D) adverb 

134)  We can use “in case” to talk about____________ 

A) instructions B) precautions C) exclamatory D) adverbs 

135) A sentence that expresses strong feeling is called a / an ____________ 

A) Declarative B) Imperative Sentence C) Statement D) Exclamatory Sentence 

136)  During the production of the \ e \ sound the lips are 

A) spread B) rounded C) neutral D) both (a) and (b) 

137) This, that, these and those are____________ 

A) Determiners B) Articles C) Possessives D) All of these. 
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138)  Which of the following is used in the formation of Present Perfect tense? 

A) MV-ing  B) MV en C) Is/am +MV-ing D) has/have + M-en 

139)  “Try this bike” is a\an ____________ 

A) order B) suggestion  C) request D) offer 

140)  Writing, ability involves ………………. 

A) Mechanical skill B) Expressive skill C) Both (a) and (b) D) none of these. 

141)  The simple present tense is used to describe ____________ 

A) an action just completed  B) universal truths   

C) a past action    D) the past actions that are still continuing 

142) The pattern of the sentence “Raja played chess” 

A) SVO B) SVC C) SVOA D) SVA 

143) The ____________ method is used in situational teaching. 

A) word B) phonic C) sentence D) alphabetic 

144) English is called ____________ language of trade and commerce. 

A) link B) international C) national D) library 

145) The scientific report is presented in ____________ 

A) active voice B) passive voice C) direct speech D) indirect speech 

146) The role of English teacher in his class is to ____________ 

A) interpret the text B) explain grammar rules  

C) dictate notes   D) guide the pupils to do language activity. 

147) The grammar translation method focuses on ____________ 

A) reading B) listening C) speaking D) reading and writing. 

148)  The spelling for the word \ wimin \ is 

A) worm B) women C) won D) woman 

149)  The position of the ____________is very important to produce the vowel sounds. 

A) vocal cord B) lips  C) teeth D) tongue. 

150) Reading and listening are very important ………………… skills. 

A) receptive B) passive C) active D) productive. 

151)  Silent reading is a (an) ____________activity. 

A) habitual B) individual  C) group D) energetic. 

152) Pupils should be given practice in………….. 

A) reading aloud  B) reading silently C) both D) none of these. 

153)  A noun that denotes either a male or a female is ____________ 

A) pronoun B) neuter C) common noun D) productive. 

154) Functional grammar is otherwise called ____________ 

A) prescriptive B) descriptive C) communicative D) productive. 

155) Controlled composition needs a ____________ 

A) books  B) guide C) model D) passage. 

156) Punctuation is a set of____________ 
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A) conventions  B) spelling rules C) techniques D) methods 

157) The term ____________refers to the purpose for which an utterance or unit language is used 

A) function B) idea C) work D) concept. 

158)  The indefinite reflexive pronoun is____________ 

A) himself  B) myself C) herself D) oneself. 

159) ____________ join clauses into sentences. 

A) Phrasal verbs  B) Conjunctions C) Adverbs D) Compound nouns. 

160)  In a summary, the language should be____________ 

A) direct  B) simple C) standard  D) attractive 

161) Achievement test is otherwise called as____________ 

A) Progress test B) attainment test  C) aptitude test D) diagnostic test 

162) If we want to express strong feelings, we can use ____________ sentence. 

 A) an unpleasant B) an interesting C) an enjoyable D) a pleasant 

163) Pass the newspaper _______________ 

A) shall we? B) will you?  C) can’t you?  D) won’t you? 

164)  A diphthong is____________ 

A) combination of a vowel and a consonant  B) combination of two sounds 

C) a vowel glide      D) combination of two consonants 

165)  There are ____________diphthongs. 

A) 44  B) 20  C) 8  D) 12 

166)  The consonant /r/ is pronounced when____________ 

A) it is preceded by a vowel sound  B) it occurs  at the end of a sentence 

C) it is followed by the consonant /n/    D) it is followed by a vowel sound. 

167) ____________is used to locate specific information in a passage. 

A) Skimming  B) Scanning  C)  Alphabetic D) Silent method 

168) Reading is ____________skill. 

A) Active  B) Diagnostic  C) Receptive  D) Demonstration 

169)  The purpose of reading is to ____________ 

A) develop on or more ideas  B) grasp meaning 

C) improve one’s pronunciation D) associate sounds with letters 

170) Letters d, h, k and t are ____________joiners. 

A) Top joiners B) bottom joiners C) non joiners D) none of the above 

171) Writing ability involves ____________ 

A) mechanical skill   B) expressive skill   C) both the above skills  D) none of the above skills 

172) The simple present tense is used to describe ____________ 

A) an action just completed  B) universal truths 

C) a present action   D) the past actions that are still continuing 

173) The pattern of the sentence “Mani is a student” is ____________ 

A) SVA  B) SVC C) SVO D) SVOA 
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174) Add suitable tag : I am smart ____________ 

A) am n’t I? B) are n’t I?  C) don’t I?  D) do I 

175) The grammar translation method focuses of ____________ 

A) reading B) listening  C) speaking  D) reading and writing 

176) Language games ensure ____________ 

A) Knowledge of grammar B) reading silently      C) the boredom of dull class 

D) total involvement, long-retention of what is learnt and team spirit. 

177) Nursery rhymes improve the ____________Of the children 

A) understanding B) appreciation C) pronunciation D) happiness 

178)  If the test scores are consistent, a test is said to have____________ 

A) validity  B) reliability  C) reproducibility  D) practicablity 

179) What is CLT? 

A) Correct Language Teaching   B) Communicative Language Teaching 

C) Communicative Listening Technique D) Correct Language Technique 

180)  What is ESL? 

A) English Secondary Language B) Eastern System Learning 

C) Easy System of Learning  D) English as Second Language 

 
 

 

வகுப்பு I-IV 
01) குழந்தைகளுக்கு இயல்பாகமவ சபாைிந்துள்ள ைிைன் கற்பதை, பதடப்பாற்ைல் 
02) முைல் வகுப்புகளில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடுகளில் குழந்தைகள் ைம்தேயும் சுற்ைி 

உள்ளதவகதளயும் அனுபவப்பூர்வோக உணர்கின்ைைர் 
03) நீரிதை அடிேேத்ைில் மெேித்து தவக்கும் ேேம் மபாபாப்  
04) உயிரிைங்களில் ேிகப்சபரியது ைிேிங்கலம்  
05) ைிேிங்கலம் ேீன் இைம் இல்தல. 
06) ைிேிங்கலம் கடலில் இதே மைடும் ஆழம் 1000ேீட்டர் முைல் 2000ேீட்டர் வதே 
07) ைிேிங்கலம் ஏைக்குதைய 90 முைல் 100 நிேிடங்கள் வதே மூச்தெ அடக்கும் ைிைன் சகாண்டது 
08) பற்களால் சகாைிக்காவிட்டால் வாதய அதெக்க முடியாேல் இைந்து மபாகும் ைன்தே சகாண்ட 

உயிரிைம் அணில் 
09) சவப்பத்தையும், சவளிச்ெத்தையும் சகாடுக்ககூடிய நட்ெத்ைிேம் சூரியன் 
10) சுய ஒளியின்ைி பாதைக்மகாளத்ைால் ஆை துதணக்மகாள் ெந்ைிேன் 

சூழ்நிதலயியல் அைிவியல் 
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11) காற்று மூக்கின் வழியாக உள்மள சென்று சவளிமய வருவது சுவாெம் 
12) மேட்டூர் அதண உள்ள ோவட்டம் மெலம் 
13) கழிவதை ைிைம் சகாண்டாடப்படும் நாள் நவம்பர் 19 
14) சபருங்குற்ைோை ேைிை மநயேற்ை செயல் ைீண்டாதே 
15) நீருடன் ேண்ணிலுள்ள ெத்துக்கதள மவர் மூலம் உைிஞ்ெி ைாவேத்ைின் ேற்ை பாகங்களுக்கு 

ைண்டின் மூலம் சகாண்டு செல்கிைது 
16) ைதேக்கு கீழ் காணப்படும் பகுைி மவர் 
17) மவோைது ைாவேத்தை ேண்ணுக்குள் ஊன்ைி நிற்கச் செய்கிைது 
18) ெில ைாவேங்கள் மவரிமலமய உணதவ மெேிக்கும்  
19) புல்லின் மவர்த்சைாகுப்பு ெல்லிமவர்த்சைாகுப்பு 
20) பழுப்பு நிைத்துடன் ைடித்து, நீண்டு ஆழோக செல்லும் மவர்த்சைாகுப்பு ஆணி மவர்த்சைாகுப்பு 
21) செடிக்கடியில் சகாத்ைாகக் காணப்படும் மவர் ெல்லிமவர் 
22) செடிக்கடியில் ஆணி மபான்று காணப்படும் மவர் ஆணிமவர் 
23) தும்தபச் செடியின் மவர் - ஆணிமவர் 
24) ைதேக்கு மேல் காணப்படும் ைாவேத்சைாகுைி ைண்டுத்சைாகுைி 
25) ைண்டில் உள்ள கணுக்களில் இருந்து இதலகள் மைான்றுகின்ைை 
26) இஞ்ெித்ைாவேத்ைின் ைதேக்கு கீமழ காணப்படும் ைாவேப்பகுைி ைண்டுத்சைாகுைி 
27) ேஞ்ெள், இஞ்ெி, உருதள ஆகியதவ ைண்டில் உணதவச் மெேிக்கும் 
28) இதலகளின் இருவதக ைைியிதல, கூட்டிதல 
29) இதலகளில் உள்ள பச்தெயம் ைாவேத்ைிற்கு மைதவயாை உணதவத் ையாரிக்கிைது  
30) ைாவேத்ைின் அழகாை பாகம் பூ  
31) 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதை ேலரும் பூ குைிஞ்ெிப்பூ 
32) இேவில் ேலரும் பூக்கள் சவண்தேயாகவும், ேணத்துடனும் இருக்கும் 
33) கைிகளில் ஒன்றுமுைல் பல விதைகள் காணப்படும் 
34) விதைகளிலிருந்து புைியைாவேங்கள் மைான்றுகின்ைை 
35) ெில ைாவேங்கள் நீரிமலமய வாழும் ைகவதேப்தப சபற்றுள்ளது 
36) குட்தடயாை மவர்கள் உள்ள ைாவேம் நீர்வாழ்த்ைாவேம் 
37) நீர்வாழ்த்ைாவேங்கள் ேிைப்பைற்க்கு வெைியாக ைண்டு,இதல மபான்ைவற்ைில் காற்ைதைகள் 

காணப்படுகின்ைை 
38) விதேவாை நீோவிப்மபாக்கிற்கு வெைியாக இதலகளின் மேற்பேப்பில் இதலத்துதளகள் 

காணப்படுகின்ைை 
39) நீரில் ேிைக்கும் ைாவேம் ஆகாயத்ைாேதே 
40) நீர்வாழ்த்ைாவேத்ைில் மவரூன்ைி ேிைப்பதவ அல்லி 
41) நீர்வாழ்த்ைாவேத்ைில் மூழ்கி இருப்பதவ தெட்ரில்லா 
42) ைாவேங்களுக்கும் விலங்குகள் மபான்று உணர்வுகள் உண்டு என்று கண்டைிந்ை இந்ைிய அைிவியல் 

அைிஞர் ஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 
43) ேீன் நீந்துவைற்கு உைவியாக அைன் உடல் படகு மபான்று காணப்படுகிைது 
44) ேீன் முன்னும் பின்னும் நீந்ை துடுப்புகள் உைவுகிைது 
45) ேீன் ைிதெைிரும்ப வால் துடுப்புகள் உைவுகிைது 
46) ேீைின் ைதலப்பகுைியில் உள்ள மூடி மபான்ை ைிைந்து மூடும் அதேப்பு செவுள்மூடி 
47) செவுள்மூடியினுள்ள செவுள்கள் ேீன் சுவாெிக்க உைவுகின்ைை 
48) ேைிைதைப்மபாலமவ மூக்கின் வழியாக காற்தை உள்ளிழுத்து நுதேயேீதல பயன்படுத்ைி 

சுவாெிக்கும் உயிரி ைவதள 
49) ைவதள நீரில் சுவாெிக்க அைன் மைால் பயன்படுகிைது 
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50) ைவதள நீரில் நீந்ை ஏதுவாக பின்ைங்கால்கலில் அதேந்ைிருப்பது விேலிதடச்ெவ்வு 
51) ைவதளயின் பின்ைங்கால்கள் ைாவிக்குைிக்க பயன்படுகிைது 
52) பைதவகளின் எலும்புகள் இமலொகவும் எதட குதைவாகவும் இருக்கும் 
53) பைதவகளின் எலும்புகள் பைப்பைற்கு ஏற்ப இமலொகவும் எதட குதைவாகவும் இருக்கும் 
54) நீண்ட தூேம் பைக்கும் பைதவ புைா 
55) ேிகமவகோக ஓடக்கூடிய பைதவ சநருப்புக்மகாழி 
56) பைதவகளும், விலங்குகளும் உண்ணும் உணவிற்மகற்ப வாயதேப்தபயும் பிடிப்பைற்மகற்ை கால் 

அதேப்தபயும் சபற்றுள்ளை 
57) ேேங்சகாத்ைியின் அலகு கடிைோை கூரிய அலகு 
58) குருவியின் அலகு குட்தடயாைது. 
59) விதைகதள உதடப்பைற்மகற்ப வதளந்ை கூரிய அலகு சகாண்டது கிளி  
60) நீரில் உணதவப் பிடித்து உண்ணப் பயன்படும் ைட்தடயாை அலகு சகாண்டது வாத்து  
61) பைதவகள் நீந்ை விேலிதடச் ெவ்வு பயன்படுகிைது 
62) கிழித்து உண்ைணும் பைதவகள் கூரிய நகங்கள் சகாண்டதவ 
63) முன்மைாக்கியும், பின்மைாக்கியும் உள்ள நகங்கள் ேேங்கதள கவ்விப் பிடித்து நிற்க பயன்படுகிைது  
64) உணவிற்காகவும், வாழிடத்ைிற்காகவும் பைதவகள் இடம் சபயர்கின்ைை 
65) விலங்குகள் எைிரிகளிடேிருந்து பதுகாத்துக்சகாள்ள சபற்றுள்ள ைகவதேப்பு பாதுகாப்புத் 

ைகவதேப்பு 
66) விலங்குகளின் முன்பற்கள் குட்தடயாகவும் பக்கவாட்டு பற்கள் சபரிைாகவும் காணப்படுகிைது 
67) ேைிைன் குேங்கிலிருந்து வளர்ச்ெி சபற்று வந்ைவன் என்று நிரூபித்ைவர் ொர்லஸ் டார்வின் 
68) இதேகள் இல்லாேல் கண்கதள மூடாேல் இருக்கும் உயிரி ேீன் 
69) நீர் அருந்ைாை உயிரிைம் பல்லி 
70) இேயில் பூச்ெியின் ேற்சைாரு சபயர் ேேவட்தட 
71) ெிறு ெிறு கண்டங்களாக உடதலக் சகாண்டது ேண்புழு  
72) ேண்புழுவின் இடப்சபயர்ச்ெி ைதெச்சுருக்கம் மூலம் நதடசபறும் 
73) ெிைிது உயேமே பைக்கும் கூட்டுக் கண்கள் சகாண்ட இேவுப்பூச்ெி கேப்பான் 
74) மவகோக பைக்கும் பூச்ெி சவட்டுக்கிளி 
75) நீண்ட தூேம் இடம்சபயேக்கூடியது வண்ணத்துப்பூச்ெி 
76) ைாவே ொற்தை குடிக்கும் சகாசு ஆண்சகாசு 
77) வண்ணத்துப்பூச்ெி உைிஞ்ெிகுழல் மூலம் ைிேவத்தை உருஞ்சுகிைது 
78) வருடத்ைிற்கு இேண்டு ேில்லியன் ேக்கள் பூச்ெிகள் கடித்து இைக்கின்ைைர் 
79) சூரியைிலிருந்து மூன்ைாவது மகாள் பூேி 
80) பூேியின் துதணக்மகாள் நிலா 
81) அோவாதெயும் சபௌர்ணேியும் 15 நாட்களுக்கு ஒருமுதை ஏற்படுகிைது 
82) இந்ைியா முைன் முைலில் ெந்ைிோயன் எனும் விண்கலத்தை 12-11-2008 ஆம் ஆண்டு நிலவுக்கு 

அனுப்பி தவத்து சவற்ைி கண்டது 
83) நிலவு குைித்து 900 ஆண்டுகளுக்கு முன்மப இந்ைியா அைிஞர் பாஸ்கேர் கூைியுள்ளார்  
84) நேக்கு ஏற்படும் 90% மநாய் ோெதடந்தை நீதேக் குடிப்பைால் வருகிைது 
85) இந்ைியாவில் பல அதணக்கட்டுகளுக்காை ைிட்டங்கதள வடிவதேத்ைவர் விஸ்மவஸ்வேய்யா 
86) காற்று ஒரு கலதவ 
87) சைன்ைலின் மவகம் ேணிக்கு 5 முைல் 38 கிேீ  
88) காற்ைழுத்ை ைாழ்வுநிதல காேணோக புயல் உருவாகும் 
89) புயலின் மவகம் ேணிக்கு 89முைல் 100கிேீ வதே 
90) பம்பேம்மபால் சுழன்ைடிக்கும் சூைாவளி, புயதல விட பலோைது 

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in          Cell : 8608225854, 9659966192   Mail : napoos@ymail.com Page 77 
 

91) காற்று சவப்பத்ைால் இமலொகி மேமல செல்வது சவப்பக்காற்று 
92) சவப்பக்காற்று மேமல எழும் மபாது அவ்விடத்தை நிேப்ப வரும் சவப்பக்குதைவாை காற்று  

குளிர்காற்று 
93) சவப்பக்காற்று மேசலழும் மபாது கடல் மேல் உள்ள குளிர்காற்று நிலத்தையதடவது கடல்காற்று 
94) இேவில் நிலத்ைில் இருந்து கடதல மநாக்கி வசீும் காற்று நிலக்காற்று 
95) காற்ைாதலகள் அைிகோக உள்ள இடம் கயத்ைாறு, ஆேல்வாய்சோழி 
96) இந்ைியாவில் காற்ைாதல உற்பத்ைியில் முைலிடம் வகிப்பது ைேிழ்நாடு 
97) குைிப்பிட்ட காலத்ைில் குைிப்பிட்ட ைிதெயில் வசீும் காற்று பருவக்காற்று 
98) ைேிழ்நாடு வடகிழக்கு,சைன்மேற்கு ஆகிய இரு பருவகாற்ைால் ேதழ சபறுகிைது 
99) 48% ேதழயளவு வடகிழக்கு பருவக்காற்ைால் கிதடக்கிைது 
100) காற்ைில் முைன் முைலாக சவற்ைிகேோக பைந்ைவர்கள் தேட் ெமகாைேர்கள்  
101) ெக்ைியும், வளர்ச்ெியும் அளிப்பதவ உணவு 
102) ெக்ைி அளிப்பதவ ோவு ேற்றும் சகாழுப்புெத்து 
103) உடல் நலத்தை பாதுகாப்பது ைாது உப்புகள் 
104) தவட்டேீன்கள் உயிர்ச்ெத்துகள் ஆகும்  
105) எளிைில் ெக்ைி அளிப்பது கார்மபாதெட்மேட் 
106) உடல் வளர்ச்ெிக்கு உைவுவது புேைம் 
107) எண்தணயில் சபாரித்ைால் ெத்துக்கள் வணீாகும் 
108) இயந்ைிேத்ைில் அரிெிதய ைீட்டுவைால் ெத்துக்கள் வணீாகின்ைை  
109) தவட்டேீன்கள், ைாது உப்புகள், புேைம், கார்மபாதெட்மேட், நீர்ச்ெத்து ஆகியதவ அடங்கியுள்ளது 

பால் 
110) நலோக இருக்க ேைிைன்  ெோெரியாக 2 ½  லிட்டர் ைண்ணரீ் குடிக்க மவண்டும் 
111) பாஸ்டிமேஷன் எனும் பால்பைப்படுத்துைதல கண்டைிந்ைவர் லூயி பாஸ்டியர் 
112) நம் உடலில் உள்ள எலும்புகள் 206 
113) உடலுக்கு உறுைியாை வடிவம் சகாடுப்பது எலும்புகள் 
114) உடலிலுள்ள ேிக நீளோை எலும்பு சைாதடசயலும்பு 
115) காைின் உள்மள உள்ள ஸ்மடப்பியஸ் எனும் எலும்பு ேிகச் ெிைியது  
116) எலும்புகள் இதணயுேிடம் மூட்டுகள் 
117) எட்டு ைட்தடயாை ஓடுகளால் ஆைது ேண்தடஓடு 
118) ேண்தடஓட்டு மூட்டுகள் அதெவைில்தல. ஆைலால் இதவ அதெயா மூட்டுகள்  
119) அதெயும் மூட்டு நான்கு வதகப்படும் 
120) தககள் சுழல்வைற்கு பந்துகிண்ண மூட்டுகள் உைவுகின்ைை 
121) கால்கதள ேடக்குவைற்கு கீல்மூட்டு பயன்படுகிைது 
122) ேண்தடஓட்தட முதுசகலும்புடன் இதணக்கும் மூட்டு முதளமூட்டு 
123) நேது முதுசகலும்புத்சைாடர் 32 முள்சளலும்புகளால் ஆைது  
124) எலும்புகதள வலுப்படுத்தும் தவட்டேின் D சூரிய ஒளியிலிருந்து கிதடக்கிைது 
125) ோதல மநே சவயிலில் விதளயாடுவது எலும்புகளுக்கு நல்லது 
126) உடலுக்கு அழகாை வடிவத்தை சகாடுப்பது ைதெகள் 
127) நேது விருப்பத்ைிற்கு கட்டுப்பட்டு செயல்படும் ைதெகள் இயக்கு ைதெகள் 
128) நேது விருப்பத்ைிற்கு கட்டுப்படாேல் ைாமை செயல்படும் ைதெகள் இயங்கு ைதெகள் 
129) ஒரு ெிைப்பு இயங்கு ைதெ இையைதெ 
130) ேைிை இையம் ெோெரியாக 1 நிேிடத்ைிற்கு 72முதை துடிக்கிைது 
131) மைால் நேது உறுப்புகதள பாதுகாக்கிைது 
132) உடலின் சவப்பநிதலதய ெீோக தவக்க மைால் உைவுகிைது 
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133) மைால் ஒரு உணர்ச்ெி உறுப்பு 
134) ஒரு ேைிைைின் ைதலமேல் பாகத்ைில் ெோெரியாக 1லட்ெம் உமோேங்கள் உள்ளை 
135) குழந்தைப் பருவத்ைில் இருக்கும் பற்கள் பால்பற்கள் 
136) 6 வயைிற்கு மேல் உருவாகக் கூடிய பற்கள் நிதலயாை பற்கள் 
137) பற்களின் மேற்பகுைியில் எைாேல் எனும் கடிைோை சபாருள் காணப்படுகிைது  
138) பற்கள் கால்ெியம் எனும் மவைிப்சபாருளால் ஆைது 
139) இைிப்பு ேற்றும் குளிர்பாை மவைிப் சபாருட்கள், பற்களில் குழியிதை உருவாக்கும் 
140) எலும்பு முைிதவ கண்டைியும் எக்ஸ் கைிர்கதள கண்டரிந்ைவர் ோண்ட்ஜன் 
141) ேணிக்கட்தட இமலொக அதெக்க உைவும் மூட்டுகள் வழுக்கு மூட்டுகள் 
142) சைாதலக்காட்ெி பார்க்கும்மபாது குதைந்ைது 2½ ேீ தூேோக இருந்து பார்க்க மவண்டும் 
143) மயாகா முதையின் ைந்தை பைஞ்ெலிமுைிவர் 
144) மைெிய அைிவியல் ைிைம் பிப்ேவரி 28 
145) ைிேவத்ைிற்கு குைிப்பிட்ட வடிவம் கிதடயாது 
146) வாயுவுக்கு பாயும் ைன்தே உண்டு 
147) இோேன் விதளதவ கண்டைிந்ைவர் ெர்.ெி.வி.ோேன் 
148) ெர்.ெி.வி.ோேன் இந்ைிய நாட்டு அைிஞர்  
149) ஒரு சபாருளின் நிதலதய ோற்ை உைவுவது விதெ 
150) அைிவியலுக்காக மநாபல் பரிசு சபற்ை இந்ைியர் ெர்.ெி.வி.ோேன் 
151) மவதலதய எளிைாக செய்ய உைவுபதவ எளிய இயந்ைிேங்கள் 
152) சநம்பு மகாலின் ஒரு முதையில் ைேப்படும் விதெ ேறுமுதையில் அைன் 

அளவதயயும்,ைிதெதயயும் ோற்ைித்ைருகிைது 
153) முைல்வதக சநம்புமகாலாை கத்ைரிக்மகாலில் ஆைாேப்புள்ளி நடுவில் அதேகிைது  
154) பாக்குசவட்டியில் நடுவில் அதேவது பளு   
155) இேண்டாம்வதக சநம்புமகாலின் நடுவில் அதேவது பளு 
156) இடுக்கி மூன்ைாம் வதக சநம்பு மகால் 
157) சநம்பு மகால் ைத்துவத்தை கண்டரிந்ைவர் ஆர்க்கிேிடிஸ் 
158) சபாருளின் ேீது விதெதய செயல்படுத்ை ஆற்ைல் மைதவ 
159) சபாம்தேக்காதே நிறுத்ை அைன் ேீது செயல்படும் விதெ உோய்வு விதெ 
160) வழுவழுப்பாை ைதேயில் உோய்வு குதைவாகவும் சொேசொேப்பாை ைதேயில் உோய்வு 

அைிகோகவும் காணப்படும்  
161) புவியரீ்ப்பு விதெதயக் கண்டரிந்ைவர் ெர் ஐெக் நியூட்டன் 
162) விலங்குகதள இயற்தக சூழலில் தவத்து போேரிக்கும் இடம் வைவிலங்கு ெேணாலயம் 
163) விலங்குகதள செயற்தக சூழலில் தவத்து போேரிக்கும் இடம் ேிருகக்காட்ெி ொதல   
164) யாதை ேீதுள்ள இருக்தகயின் சபயர் அம்பாரி 
165) காடுகளிடேிருந்து கிதடக்கும் சபரும்பாலாை சபாருட்கள் விலங்குகளிடம் இருந்மை 

கிதடக்கின்ைை 
166) ேேங்கள் காற்தை தூய்தேயாக்கும்  
167) எழுைப் பயன்படும் காகிைம் ையாரிக்க பயன்படும் ேேம் மூங்கில் 
168) ோன் மைாலில் ஆதடகளும் ோன் சகாம்பில் ேருந்துகளும் கிதடக்கின்ைை 
169) தகப்தப, காலணி, இடுப்புபட்தட பாம்புத்மைாலிலிருந்து கிதடக்கின்ைை  
170) 2004ம் ஆண்டு ேேக்கன்றுகதள நட்டு ெோைாைத்ைிற்காக மநாபல் பரிசு சபற்ைவர் வாங்காரி 

ோர்மைாய்  
171) கடதலச்செடி மவரில் உணதவச் மெேித்துதவக்கும்  
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172) சூரிய ஒளிதய பயன்படுத்ைி பச்தெயத்ைின் உைவியால் உணவு ையாரிப்பதை ஒளிச்மெர்க்தக 
என்கிமைாம் 

173) விதை முதளத்ைலுக்கு நீர், ேண், காற்று, சூரியஒளி அவெியம் 
174) காப்பிக்சகாட்தட ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து வந்ைதவ 
175) உருதள, ைக்காளி, பச்தெேிளகாய் சைன் அமேரிக்காவில் இருந்து வந்ைதவ 
176) பட்டாணி, முட்தடமகாஸ் ஐமோப்பியா நாட்டில் இருந்து வந்ைது  
177) பள்ளியில் ஜூன் 5 ம் நாள் ேேம் நடுவிழா சகாண்டாடுகின்ைைர்  
178) உலகில் ஜூன் 5ம் நாள் உலக சுற்றுசூழல் ைிைம் சகாண்டாடப்படுகிைது 
179) ைாைியங்கள் ைாவேத்ைின் விதைகள் ஆகும் 
180) 500 ஆண்டுகள் பழதேயாை ேேம் நீர்ேருது.  
181) நீர்ேருது ேேம் உள்ள இடம் நாகர்மகாவிலில் உள்ள ஈொத்ைிேங்கள் 
182) நீர்ேருது ேேத்ைின் உயேம் 150அடி சுற்ைளவு 85அடி 
183) விலங்குகள் புலன் உணர்வு சகாண்டதவ 
184) ெில விலங்குகள் உணதவக் கண்டைியவும், ைற்காப்பிற்காகவும் ெில புலன் உணர்வுகளில் 

அைிகத்ைிைன் சபற்றுள்ளது 
185) ேைிைன் பார்க்கும் சைாதலதவவிட நான்கு ேடங்கு சைாதலதவ பார்க்கும் ைிைன் சகாண்ட 

பைதவகள் பருந்து, கழுகு 
186) ஒமே மநேத்ைில் இட, வலக் கண்கள் மூலம் மவறு மவறு சபாருதள பார்க்கும் ைிைன் சகாண்டது 

பச்மொந்ைி 
187) ைதலதய ைிருப்பாேல் எல்லாத் ைிதெகதளயும் பார்க்கும் ைிைன் சகாண்டது முயல் 
188) இேவில் புலியின் பார்தவ ேைிைைின் பார்தவதய விட 6 ேடங்கு அைிகம்  
189) புலியின் உறுேல் ஒலி 3.கிேீ தூேம் மகட்கும்  
190) புலியின் காதுகள் எல்லாத் ைிதெகளிலும் ைிரும்பும் 
191) விலங்குகள் நடந்து வரும் ஒலியிதையும் மகட்டைியும் ைிைன் சகாண்டது புலி 
192) புலி ைன்னுதடய ேீதெயால் காற்ைில் ஏற்படும் அைிர்தவ உணரும் 
193) முைதலக்கும் எருதுக்கும் எல்லா சபாருள்களும் கருப்பு, சவள்தள நிைத்ைில் ைான் சைரியும் 
194) மைைகீ்களால் ெிவப்பு வண்ணத்தை பார்க்க முடியாது 
195) ேைிைதை விட நாயின் மகட்கும் ைிைன் 40 ேடங்கு அைிகம்  
196) ேைிைதை விட எலியின் மகட்கும் ைிைன் 90 ேடங்கு அைிகம்  
197) ொைாேணோக சவௌவால் 18 அடி உள்ள சபாருதள காைின் மூலம் அைிந்து சகாள்ளும்  
198) யாதை ைைது தும்பிக்தக மூலம் அைிர்வுகதள உணரும் ஆற்ைல் சகாண்டது 
199) யாதை, குேங்கு, ோன், முயல், நாய், சவௌவால் அைிகோக சபற்றுள்ள ஆற்ைல் மகட்கும் ைிைன் 
200) ைேிழகத்ைில் சுைாேி மபேழிவு ஏற்பட்ட நாள் 26-டிெம்பர்-2004 
201) குேங்கு, எறும்பு, நாய் மபான்ைதவ நிலநடுக்கத்தை முன்கூட்டிமய அைிந்து ைிைன் சகாண்டது  
202) நாய்களின் நுகர்ைல் ைிைன் ேைிைைின் நுகர்ைல் ைிைதை விட இேண்டு லட்ெம் ேடங்கு அைிகம் 
203) சகாசுக்கள் நேது உடலில் உள்ள வாெதை, சவப்பம் ஆகியவற்தை கண்டைிந்து நம்தே வந்து 

மெர்கிைது 
204) பாம்பு நாக்கின் மூலம் முகர்கிைது 
205) புைிைாய் பிைந்ை யாதைக்குட்டியால் ெில காலம் எதையும் பார்க்க முடியாது 
206) பூதை முகத்ைிலுள்ள ேீதெயின் மூலம் சைாடு உணர்தவ அைிகிைது 
207) ஆடு ைன் இளம் உயிர்கதள 1ஆண்டு வதே மபணும்  
208) ேைிைக்குேங்கு ைைது இளம் உயிர்கதள 4 முைல் 5 ஆண்டுகள்  வதே மபணும் 
209) ெிங்கம் ைைது இளம் உயிர்கதள 3 ஆண்டுகள்  வதே மபணும் 
210) பைதவகள் ெில வாேங்கள் ைன் இளம் உயிர்கதள மபணும் 
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211) ஆண் ேற்றும் சபண் பைதவகள் ைன் குஞ்சுகதள மபணுவைில் ெேபங்கு வகிக்கும்   
212) உயிர்கதள மபணுவைில் ஊர்வை அக்கதை காட்டுவைில்தல 
213) முைதல ைன் குட்டிகதள ைாதடயில் தவத்து பாதுகாக்கும்  
214) குட்டிகளுக்கு ைீங்கு மநரும் மபாது ைாய் முயல் ைன் உயிதே கவைத்ைில் சகாள்ளாேல் எைிர்த்து 

மபாோடும் 
215) கங்காரு குட்டி பிைக்கும் மபாது ஏைத்ைாழ 3.செ.ேீ அளவில் ெிைியைாக இருக்கும் 
216) கங்காரு குட்டி பிைந்ை ெற்று மநேத்ைிமலமய சேல்ல சேல்ல ஏைி ைன் ைாயின் வயிற்றுப் தபக்கு 

வந்ைதடயும்  
217)  கங்காரு குட்டி பிைந்ை  6 ோைங்கள் வதே ைன் ைாயின் வயிற்றுப் தபயில் வளரும்  
218) கங்காரு 6அடி உயேம் வதே வளேக் கூடியது 
219) கங்காரு 15அடி உயேம் வதே ைாவித்ைாவி ஓடும் 
220) குேங்கு 6 வயது வதே ைன் ைன் ைாயுடன் இருக்கும்  
221) ேைிைைால் மகட்க முடியாை ஒலிகளும் யாதைகளுக்கு மகட்கும் 
222) யாதைகள் நின்று சகாண்மட தூங்கும் 
223) மூன்று ோை யாதையின் எதட 200 கி.கி 
224) சபரும்பாலாை விலங்குகளுக்கு  காதுேடல் சவளிப்புைோக இருக்கும் 
225) உலகில் ஏைத்ைாழ 10,00,000 பூச்ெியிைங்கள் உள்ளை 
226) எல்லா பூச்ெிகளும் உடலதேப்பில் ஒத்துள்ளை 
227) பூச்ெிகள் மூன்று பகுைிகதள சகாண்டுள்ளை  
228) பூச்ெிகள் பைக்கத் மைதவயாை இரு இதண இைக்தககதள சகாண்டுள்ளை 
229) ைட்டாம்பூச்ெியின் கண்களில் ஏைத்ைாழ 30,000 சலன்சுகள் உள்ளை 
230) விலங்குகளின் இேத்ைத்தை உைிஞ்சும் சைள்ளுப்பூச்ெி நான்கு ேி.ேீ வதே காணப்படும்                     
231) சைள்ளுப்பூச்ெி ஒமே நாளில் சுோர் 25 முட்தடகதள விலங்குகளின் ேீது இடும் 
232) சைள்ளுப்பூச்ெியின் உயிர் காலம் 2 முைல் 3 ோைங்கள் வதே 
233) ேைிைன் ேற்றும் விலங்குகளின் இேத்ைத்தை உைிஞ்சும் பூச்ெி மூட்தட 
234) மூட்தட பூச்ெியின் உயிர் காலம் 4 முைல் 6 ோைங்கள் வதே 
235) ேீன் வடிவத்ைில் சவள்தள நிைத்ைில் இருக்கும் பூச்ெி எழுத்ைாணிப் பூச்ெி 
236) ஒட்டப்பயன்படும் பதெதயயும், இஞ்ெிதயயும் உணவாக உட்சகாள்ளும் பூச்ெி எழுத்ைாணி பூச்ெி 
237) எழுத்ைாணிப்பூச்ெியின் வயிற்றுப் பகுைியில் 11 கண்டங்கள் உள்ளை 
238) எழுத்ைாணிப்பூச்ெியின் உயிர்காலம் 9 ோைங்கள் 
239) நேம்புகதள உதடய ஒரு மொடி முன் இைக்தககதள உதடயது பழப்பூச்ெி 
240) ேேபணு மொைதைக்கு சபரிதும் பயன்படுத்ைப்படும் பூச்ெி பழப்பூச்ெி   
241) விட்டில் பூச்ெியின் ேற்சைாரு சபயர் அந்ைிப்பூச்ெி  
242) ேின்ேிைிப்பூச்ெியிலுள்ள மவைிப்சபாருள்கள் காற்ைில் கலப்பைால் கிதடப்பது ஒளி 
243) ேின்ேிைிப் பூச்ெிகளில் அைிக ஒளி ைருவது சபண் ேின்ேிைிப்பூச்ெி 
244) 40 ேின்ேிைிப்பூச்ெிகள் மெர்ந்து ஒளிரும் மபாது கிதடக்கும் ஒளி ஒரு சேழுகுவர்த்ைியின் ஒளிக்கு 

ெேம்  
245) ஈெல் உயிர் வாழும் காலம் 1 நாள்   
246) ஒருோை காலம் உணவு உண்ணாேல் வாழக்கூடிய பூச்ெி கேப்பான்  
247) ேிக மவகோக ஓடும் பூச்ெி கேப்பான்   
248) பைக்கும் ைிைனுதடய எறும்பு இோணிஎறும்பு  
249) இைகுகள் ேிகச் ெிைிைாக உள்ள எறும்பு ஆண் எறும்பு. இதவ ெிைிது காலம் வாழும் 

ைன்தேயுதடயது   
250) எறும்பின் வாழ்க்தகச் சுழற்ெியில் முட்தடக்கடுத்ை இரு நிதல லார்வா, கூட்டுப்புழு 
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251) எறும்பு ைன்னுதடய எதடதய மபால் 20 ேடங்கு எதடதய தூக்கும் ஆற்ைல் ேிக்கது 
252) எறும்பு உணர்சகாம்புகள் மூலம் வாெதைதய உணர்கிைது 
253) எறும்பின் நீளம் 2 ேி.ேீ முைல் 7 ேி.ேீ வதே 
254) ெில வதக எறும்புகளின் தூங்கும் மநேம் ஒரு நாளில் 7 ேணிமநேம்  
255) சூரியதை சுற்ைி ேற்ை மகாள்கள் சவவ்மவறு நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்ைி வருகின்ைை 
256) சூரியனுக்கு ேிக அருகில் உள்ள மகாள் புைன்  
257) மேற்மக உையோகி கிழக்மக ேதையும் மகாள் சவள்ளி  
258) சவள்ளி இேண்டாவது மகாள்  
259) ெிவப்பு நிைமுதடய மகாள் செவ்வாய் 
260) ேிகப்சபரியைாக இருக்கும் மகாள் வியாழன்  
261) சபரிய வாயு மகாள் வியாழன் 
262) ெைிக்மகாதள சுற்ைி காணப்படும் வதளயத்ைின் நிைம் ேஞ்ெள் 
263) குளிர்ச்ெியாக உள்ள மகாள் யுமேைஸ் 
264) பூேியின் அளவில் பாைி இருக்கும் மகாள் செவ்வாய்  
265) 2006ம் ஆண்டுக்கு பிைகு குறுங்மகாள் எை வதகப்படுத்ைப்பட்ட மகாள் புளூட்மடா 
266) புளூட்மடாவிற்கு 1960ல் சபயர் சூட்டிய ெிறுேியின் சபயர் சவைிஷியா 
267) மகாள்களின் எண்ணிக்தக 8 (புைன்,சவள்ளி,பூேி,செவ்வாய்,வியாழன்,ெைி,யுமேைஸ்,சநப்டியூன்) 
268) எரிகற்கள் கீமழ விழும் மபாது காற்று ேண்டலத்ைில் உோய்வைால் ைீப்பற்ைி எரியும் 
269) ைீப்பற்ைி எரியும் விண்கற்கள் எரிகற்கள்  
270) 75 முைல் 76வருடத்ைிற்கு ஒரு முதை மைான்றும் வால் நட்ெத்ைிேம் மெலி 
271) மெலி நட்ெத்ைிேம் கதடெியாக மைான்ைிய ஆண்டு 1986 
272) வருங்காலத்ைில் மெலி நட்ெத்ைிேம் மைான்றும் ஆண்டு 2061 
273) மெலி நட்ெத்ைிேத்தைக் கண்டைிந்ைவர் எட்ேண்ட் மெலி 
274) கண்ணால் காணக்கூடிய ஒளிேிக்க விண்ேீன் துருவ விண்ேீன் 
275) ஒரு குைிப்பிட்ட இடத்ைிமலமய மைான்றும் விண்ேீன் துருவ விண்ேீன் 
276) வால்நட்ெத்ைிேத்தை சுற்ைியுள்ள வாயுக்கள் அைைருகில் விரிவதடந்து வால்மபாலத் மைான்றும் 
277) வால்நட்ெத்ைிேம் சூரியனுக்கு எைிர்த்ைிதெயில் மைான்றும்   
278) புைன் மகாளின் விட்டம் 4828 கி.ேீ  
279) சவள்ளியின் விட்டம் 12104 கி.ேீ 
280) பூேியின் விட்டம் 12756 கி.ேீ  
281) செவ்வாயின் விட்டம் 6787 கி.ேீ  
282) வியாழைின் விட்டம் 142796 கி.ேீ  
283) ெைியின் விட்டம் 120660 கி.ேீ 
284) யுமேைியைின் விட்டம் 51118 கி.ேீ 
285) சநப்டியூைின் விட்டம்  48600 கி ேீ 
286) ஆெியாவின் ேிகப்சபரிய சைாதலமநாக்கி ைேிழ்நாட்டின் ெவ்வாது ேதலயிலுள்ள காவலூரில் 

உள்ளது  
287) ெவ்வாது ேதல காவலூர் அதேந்துள்ள ோவட்டம் ைிருவண்ணாேதல  
288) காவலூரில் அதேந்துள்ள சைாதலமநாக்கியின் சபயர் தவணுபாபு 
289) காவலூரில் அதேந்துள்ள தவணுபாபு சைாதலமநாக்கியின்விட்டம் 2.3ேீ 
290) தவணுபாபு சைாதலமநாக்கி அதேக்கப்பட்ட ஆண்டு 1986 
291) 1988 ம் ஆண்டு தவணுபாபு சைாதலமநாக்கியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மகாளிற்கு சூட்டப்பட்ட சபயர் 

4130 இோோனுஜர்  
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292) 1983ல் வாசைாலி, சைாதலக்காட்ெி நிகழ்ச்ெிக்காகவும் சுற்றுசூழல் ஆோய்ச்ெிக்காகவும் INSAT 
செயற்தகமகாதள இந்ைியா அனுப்பியது 

293) 2000ல் தகமபெிக்காக அனுப்பபட்ட செயற்தகமகாள் INSAT-3B  
294) 2004ல் ோணவர் கல்விக்காக அனுப்பபட்ட செயற்தகமகாள் EDUSAT  
295) DTH சைாதலக்காட்ெிக்காக அனுப்பபட்ட செயற்தகமகாள் இன்ொட் 4-CR 
296) காவிரியின் குறுக்மக கல்லதைதயக் கட்டியவர் யார் கரிகாலமொழன் 
297) உேம் சகாடுக்கும் வாயு தநட்ேஜன் 
298) சுண்ணாம்பு நீதே பால் மபால் ோற்றுவது கார்பன்-தட-ஆக்தெடு 
299) ைாவேங்கள் நன்கு வளே தநட்ேஜன் வாயு மைதவ 
300) குளிர்பாைங்களில் பயன்படுத்ைபடும் வாயு  கார்பன்-தட-ஆக்தெடு 
301) காற்ைில் ஐந்ைில் நான்கு பங்கு உள்ள வாயு தநட்ேஜன் 
302) காற்ைில் தநட்ேஜன் 78% கலந்துள்ளது 
303) காற்ைில் 21% ஆக்ெிஜன் உள்ளது 
304) உட்சுவாெ காற்ைில் நீர் குதைவாகவும் சவளிசுவாெ காற்ைில் நீர் அைிகோகவும் உள்ளது 
305) சவளிச் சுவாெக்காற்ைிலுள்ள வாயுக்களின் அளவுகள் – ஆக்ெிஜன் 18%, கார்பன் தட ஆக்தெடு 

3%, தநட்ேஜன் 78% 
306) உள் சுவாெக்காற்ைிலுள்ள வாயுக்களின் அளவுகள் – ஆக்ெிஜன் 21%, கார்பன் தட ஆக்தெடு 0.03%, 

தநட்ேஜன் 78%, 
307) புவிஈர்ப்பு விதெயால் பூேிதய சுற்ைி காற்று 1000 கி.ேீ சூழ்ந்துள்ளது  
308) பூேிதய சுற்ைி காற்று சூழ்ந்துள்ளதை வளிேண்டலம் எைலாம் 
309) மபாபாலில் சைாழிற்ொதலயில் கலந்ை நச்சு வாயு ேீத்மைல் ஐமொ ெயதைடு 
310) வளிேண்டலம் ெரியாை ைட்ப சவப்பத்தை நிதலநிறுத்துகிைது 
311) மபாபால் சைாழிற்ொதலயில் நச்சு வாயு கலந்ை ஆண்டு 1984  
312) சுவாெித்ைலின் மபாது அளவில் ோறுபடாை வாயு தநட்ேஜன் 
313) ெத்துக்கள் வணீாகாேல் ெதேக்க பயன்படும் சகாள்கலன் உயர் அழுத்ை சகாள்கலன்  
314) ேின்ைடுப்பு, ெதேயல் சகாள்கலன், சூரிய அடுப்பு, தேக்மோஓவன் மபான்ைதவ உயர் அழுத்ை 

சகாள்கலன்  
315) நேது உடல் வியத்ைகு இயந்ைிேம் 
316) முைன்தே உறுப்பு என்று அதழக்கப்படுவது மூதள  
317) மூதளயின் எதட சுோர் 1.36 கி.கி 
318) இையம் ைதெகளிைால் ஆை உறுப்பு ஆகும் 
319) அதைத்து பாகங்களுக்கும் ஆக்ெிஜன் நிதைந்ை இேத்ைத்தை இையம் அனுப்புகிைது 
320) ோர்புக் கூட்டில் உள்ள நுதேயேீல் சேன்தேயாை பஞ்சுப்சபாைி ஆகும் 
321) நுதேயேீலில் 1000 கணக்காை காற்று நுண்ணதேகள் காணப்படுகிைது  
322) காற்று நுண்ணதேயில் வாயு பரிோற்ைம் நதடசபறுகிைது 
323) நல்ல ஆமோக்கியோை நிதலயிலுள்ள ேைிைன் 12 முைல் 15 முதை சுவாெிக்கிைான் 
324) நம் ைதெகள் மவதல செய்ய அைிக அளவு மைதவப்படுவது ஆக்ெிஜன்  
325) ெிறுநீேகம் இளஞ்ெிவப்பு அவதேவிதை வடிவத்ைில் இருக்கும் 
326) ஒரு நாளுக்கு ேைிை உடல் சவளிமயற்றும் ெிறுநீேகத்ைின் அளவு  

1.5 முைல் 2 லிட்டர் 
327) உணவுக்குழலுக்கு அடுத்து அதேந்துள்ள “ ே ” வடிவ உறுப்பு இதேப்தப  
328) இதேப்தப அதேந்துள்ள பக்கம் இடப்பக்கம் 
329) உடல் உள்ளுறுப்புகளில் ேிகப்சபரியது கல்லீேல் 
330) கல்லீேல் அதேந்துள்ள இடம் ெீேண ேண்டலம் 
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331) கல்லீேல் சுேக்கும் பித்ைநீர் சகாழுப்பிதை செரிக்க உைவுகிைது 
332) ேைிை கல்லீேலின் எதட 1.5கி.கி 
333) உணவுப்சபாருள் அதேக்கப்பட்டு எளிைாை கதேயும் ைன்தேயாகோற்ைப்படுவது செரித்ைல் 
334) செரித்ை உணவு இேத்த்ைில் கலந்து ைதெயிலும், கல்லீேலிலும் மெேிக்கப்படுகிைது 
335) செரித்ைல் சைாடங்கும் இடம் வாய்ப்பகுைி 
336) வாயில் மூன்று இதண உேிழ்நீர்ச் சுேப்பிகள் உள்ளை  
337) இதேப்தப சுருங்கி விரிவைால் உணவு கூழாக்கப்படுகிைது  
338) இதேப்தப சுேக்கும் அேிலம் தெட்மோ குமளாரிக் அேிலம் 
339) ெிறுகுடலில் சுேக்கும் நீர் பித்ைநீர் 
340) செரித்ைல் முழுதேயதடய பித்ைநீரும், கதணயநீரும் மைதவ 
341) ெிறுகுடலின் பிைபகுைிகளில் செல்லும் மபாது ெத்துகள் குடலுைிஞ்ெிகளால் உைிஞ்ெப்படுகிைது 
342) செரித்ை உணவு ெத்துகளாக ோைிய பின் இேத்ைின் மூலம் உடலின் ேற்ை பகுைிகளுக்கு எடுத்துச் 

செல்லப்படுகிைது 
343) உணவுப்பாதையின் இறுைிப் பகுைி சபருங்குடல், ேலக்குடல் 
344) செரிக்கப்படாை கழிவுப்சபாருள்கள் ேலப்புதழ மூலம் சவளிமயற்ைப்படுகிைது 
345) கழிவுநீக்கத்ைில் சபரும்பங்கு வகிப்பது நார்ச்ெத்துள்ளதவகள் 
346) பழங்கள், காய்கைிகள், கீதேகள் மபான்ைவற்ைில் உள்ள ெத்து நார்ச்ெத்து 
347) கூழ்ே நிதலயிலுள்ள உணவு நுண்துகள்களாக ோற்ைப்பட்டு இேத்ைத்ைில் கலக்கிைது 
348) கல்லீேல் ஆழ்ந்ை ெிவப்பு நிைமுதடயது 
349) ேின் இதணப்பில் உள்ள மபாது தகமபெி பயன்படுத்ைக் கூடாது 
350) ைீக்காயம் ஏற்பட்டால் குளிர்ந்ை நீதே ஊற்ை மவண்டும்  
351) காயம் ஏற்பட்டால் முைலில் இேத்ைக்கெிதவ நிறுத்ை மவண்டும் 
352) உலகில் உள்ள ேக்காச்மொளத்ைிற்கு அடுத்ை படியாக பயிரிடுவது சநல் 
353) உலக சநல் உற்பத்ைியில் முைலிடம் வகிப்பது ெீைா 
354) உலக சநல் உற்பத்ைியில் இேண்டாம் இடம் வகிப்பது இந்ைியா 
355) சூரிய ேின்கலம் ையாரிக்க ெிலிக்கான் மைதவப்படுகிைது  
356) மொலார் செல் எை அதழக்கப்படுவது சூரிய ேின்கலம் 
357) ெிலிக்கான் சநல் உேியில் இருந்து பிரித்சைடுக்கப்படுகிைது 
358) உேி கலந்ை ெிசேண்ட் செங்கலால் கட்டப்படும் கட்டுோைம் சவப்பம் குதைவாைைாக இருக்கும் 
359) உேிமயாடு வளர்க்கும் ேண்புழுக்களால் கிதடக்கும் ெிைந்ை ேண்புழு உேம் செர்ேி கம்மபாஸ்ட் 
360) பூச்செடிகளுக்கு ெிைந்ை உேம் செர்ேி கம்மபாஸ்ட் 
361) பார்தவத்ைிைன் அைிகரிக்கும் தவட்டேின் “A” நிதைந்ை அரிெி மகால்டன் அரிெி 
362) உேியின் ொம்பல் நீதே தூய்தேப்படுத்தும்  
363) ைவிட்டிலிருந்து ெதேயல் எண்சணய் கிதடக்கிைது 
364) அரிெியிலிருந்து ேதுபாைம் ையாரிக்கும் நாடு ெீைா 
365) அரிெியிலிருந்து ொமக என்ை ேதுபாைம் ையாரிக்கப்படுகிைது 
366) வளிேண்டலத்தை அசுத்ைோக்கும் ேீத்மைன்வாயு சநல் பயிரிடும் நிலத்ைிலிருந்து சவளிமயறுகிைது 
367) எகிப்ைியர்கள் எழுை பயன்படுத்ைிய புல் தபப்ேஸ் 
368) காகிைத்தை முைன் முைலில் கண்டரிந்ைவர்கள் ெீைர்கள் 
369) மூங்கிலில் இருந்து காகிைம் ையாரிக்கலாம் 
370) உலகிமலமய காற்தை தூய்தேப்படுத்தும் ெிைந்ை ைாவேம் மூங்கில் 
371) நுண்கிருேிமயா, பூச்ெிகமளா மூங்கில் ைாவேத்தை ைாக்கி அழிக்க முடியாது 
372) மவகோக வளரும் ைாவேம் மூங்கில் 
373) மைதவயற்ை சபாருதள ேீண்டும் பயனுள்ள சபாருளாக ோற்றுவது ேறுசுழற்ெி 
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374) கழிவின் மூன்று வதக ைிட, ைிேவ, வாயு  
375) விதெ செலுத்ைப்பட்டு சபாருள் நகர்வைால் செய்யப்படுவது மவதல 
376) மவதல செய்வைற்கு மைதவயாை ெக்ைி ஆற்ைல் 
377) சபாருள்கள் எரிவைால் கிதடப்பது சவப்ப ஆற்ைல் 
378) ைாளில் சூரியஒளிதய பயன்படுத்ைி சநருப்பில்லாேல் புதக வேச் செய்யும் சலன்சு குவிசலன்சு 
379) சூரியஒளியால் கிதடக்கும் ஆற்ைல் சூரியஆற்ைல் 
380) உணவுப்சபாருளில் இருக்கும் ஆற்ைல் மவைியாற்ைல் 
381) இயந்ைிேத்ைால் கிதடக்கும் ஆற்ைல் இயந்ைிே ஆற்ைல் 
382) ஒரு நிதலயாை புள்ளிதயப் சபாறுத்து அங்கும் இங்கும் இயங்கும் இயக்கம் அதலவுறு இயக்கம் 
383) நிதலயான் புள்ளிதயக் சகாண்டு வட்டோக இயங்குவது வட்டஇயக்கம்  
384) ேேத்ைிலிருந்து விழும் பழத்ைின் இயக்கம் மநர்க்மகாட்டு இயக்கம்  
385) அச்சு இயந்ைிேத்தை கண்டரிந்ைவர் மஜாகன்ஸ் குட்டன்சபர்க் 
386) மஜாகன்ஸ் குட்டன்சபர்க் பிைந்ை நாடு சஜர்ேைி 
387) மஜாகன்ஸ் குட்டன்சபர்க் வாழ்ந்ை இடம் சேயின்ஸ் நகேம் 
388) மஜாகன்ஸ் குட்டன்சபர்க் ேேத்துண்டாலும், உமலாகத்ைாலும் செய்யப்பட்ட எழுத்துகதள 

சகாண்டும் கி.பி1436 ல் அச்ெிட்டார்.  
389) இன்தைய கணிணியின் அடிப்பதட கருத்துகதளக் சகாண்டு அப்சபாழுமை வடிவதேக்கப்பட்ட 

இயந்ைிேம் டிபேன்ஸ் இயந்ைிேம் 
390) டிபேன்ஸ் இயந்ைிேம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1822 
391) டிபேன்ஸ் இயந்ைிேத்தை கண்டரிந்ைவர் ொர்லஸ் பாப்மபஜ் 
392) மகம்பிரிஜ் பல்கதலக்கழகம் உள்ள நாடு இங்கிலாந்து 
393) கணிணிதய முைன் முைலில் வடிவதேத்ைவர் ொர்லஸ் பாப்மபஜ் 
394) வாகை மவகோைி, கண்பரிமொைதை கருவிகதள கண்டரிந்ைவர் ொர்லஸ் பாப்மபஜ் 
395) சைாதலமபெிதயக் (கி.பி.1876) கண்டுபிடித்ைவர் அசலக்ொண்டர் கிேகாம்சபல் 
396) அசலக்ொண்டர் கிேகாம்சபல் பிைந்ை நகேம் ஸ்காட்லாந்ைில் உள்ள எடின்சபர்க்.  
397) அசலக்ொண்டர் கிேகாம்சபல் பிைந்ை ஆண்டு கி.பி.1847 
398) சைாதலமபெி கண்டுபிடிக்கும் முயற்ெியில் அசலக்ொண்டர் கிேகாம்சபல்லுக்கு ேிகவும் உைவிய 

நண்பர் சபயர் வாட்ென்  
399) அைிவியல் விைாக்கள் ஏன்? எைற்கு? எப்படி?  
400) பால் உற்பத்ைியில் முைலிடத்ைில் உள்ள நாடு இந்ைியா  
401) உயர் ேக பசுக்களுள் ெில கிர்,ெிந்ைி,சஜர்ெி,காேன்சுவிஸ் 
402) ஒரு நாதளக்கு 25லிட்டர் முைல் 30லிட்டர் வதே பால் சகாடுக்கும் பசு சஜர்ெி 
403) ஒரு நாதளக்கு 30லிட்டர் வதே பால் சகாடுக்கும் எருதே முர்ோ 
404) குளிர்ொைைப் சபட்டியில் முட்தடயின் குறுக்கிய முதை கீழ்மநாக்கி இருக்கும்படி 

தவக்கப்பட மவண்டும் 
405) அேசு கால்நதடப் பண்தணகளில் வளர்க்கப்படும் ஈமு மகாழியில் 98% சகாழுப்பு இல்தல 
406) சவள்தள சலக்கான் மகாழி ஆண்டுக்கு 200 முட்தடகள் வதே இடும் 
407) கைிக்காக வளர்க்கப்படும் மகாழிகள் பிோய்லர் மகாழிகள் 
408) இயற்தக உேத்தை குப்தப,ோட்டுச்ொணம்,ேண்புழு,ேண் மபான்ைவற்தைச் மெர்த்து 

ையாரிக்கின்ைைர் 
409) விலங்குகதளப் பாதுகாக்கும் அதேப்பு புளூகிோஸ் 
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வகுப்பு – V 
01) நிலம், நீர், காற்று ஆகியதவ உயிேற்ை காேணிகளாகும் 

02) ேகேந்ைதூள் சூல்முடிதய அதடவைால் கருவுறுைல் நதடசபறுகிைது 

03) கருவுறுைலுக்கு பிைகு சூலகம் கைியாக ோறுகிைது 

04) கருதவச் சுற்ைியுள்ள சூலக உதையில் மெேிக்கப்படுவது உணவு  

05) ெதைப்பகுைிக்குள் விதைகளாக ோைி சபாைிந்ைிருப்பது சூல்கள் 

06) ேகேந்ைதூள் சூலக முடிதய அதடவது ேகேந்ைச் மெர்க்தக 

07) ஒரு ேலரில் உள்ள ேகேந்ைதூள் அந்ை ேலரின் சூலகமுடிதய அதடவது ைன் ேகேந்ைச் மெர்க்தக 

08) ஒரு பூவின் ேகேந்ைதுகள் அமை இைம் ொர்ந்ை ேற்சைாரு சூல்முடிதய அதடவது அயல் ேகேந்ைச் 
மெர்க்தக 

09) காற்று மூலோக நதடசபறும் ேகேந்ை மெர்க்தக அயல் ேகேந்ைச் மெர்க்தக 

10) விதை ஓரிடத்ைிலிருந்து ேற்சைாரு இடத்ைிற்கு ெில காேணிகளால் எடுத்து செல்லப்படுவது விதை 
பேவுைல் 

11) ஆலேேம், புளியேேம், மவப்பேேம், ோேேம் மைான்ைிய இடம் இந்ைியா 

12) இலவம்பஞ்சு, முருங்தக, எருக்கு மபான்ைதவ காற்ைின் மூலம் பேவும் 

13) சைன்தை, ஆகாயத்ைாேதே, அல்லி, ைாேதே மபான்ைதவ நீரின் மூலம் பேவும் 

14) சவண்தட, உளுந்து, காேேணி, பால்ெம், பயறுவதககள் மபான்ைதவ சவடித்துப் பேவும் 

15) நாயுருவி, புல், சநறுஞ்ெி மபான்ைதவ விலங்குகள் மூலம் பேவும் 

16) சபருேேங்கள் பைதவகளின் எச்ெத்ைில் உள்ள விதைகள் மூலம் பேவும் 

17) முைல்நிதல உற்பத்ைியாளர்கள் ைாவேங்கள் 

18) பூச்ெிகளால் கவேப்படும் பூவின் பகுைி ேகேந்ைத்தூள் 

19) விலங்குகள் ஊருக்குள் வேக் காேணம் வாழிடம் சுருங்குைல் 

20) சென்தை ோவட்டத்ைில் ோன்கள் மைெிய பூங்கா உள்ள இடம் கிண்டி 

21) காஞ்ெிபுேத்ைில் உள்ள பைதவகள் ெேணாலயம் அதேந்துள்ள இடம் மவடந்ைாங்கல் 

22) யாதை, காட்சடருதே ெேணாலயம் அதேந்துள்ள இடம் முதுேதல 

23) புலி, ெிறுத்தை ெேணாலயம் அதேந்துள்ள இடம் ஆதைேதல 

24) சவள்தளப்புலி, நரி, குேங்கு, ெேணாலயம் அதேந்துள்ள இடம் காஞ்ெிபுேம் (அைிஞர் அண்ணா 
உயிரியல் பூங்கா) 

25) இந்ைியாவில் உள்ள சோத்ை மைெிய பூங்காக்கள் 66 

26) இந்ைியாவில் உள்ள சோத்ை வைவிலங்கு பாதுகாப்பகங்கள் 17 

27) இந்ைியாவின் வைவிலங்கு பாதுகாப்பிற்காக ஏற்படுத்ைப்பட்ட பூங்கா கார்சபட் மைெிய பூங்கா 

28) கார்சபட் மைெிய பூங்கா அதேந்துள்ள இடம் உத்ோஞ்ெல் 

29) SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) என்பது விலங்கு வதைத் ைதடச் ெட்டம் 

30) கிர் காடுகளில் அைிகோக காணப்படும் விலங்கு ெிங்கம் 

31) புலிகள் ெேணாலயம் உள்ள இடம் முண்டந்துதை 

32) இந்ைிய காட்டுவாழ் உயிரிைங்கள் வாரியம் சைாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1952 

33) வைவிலங்கு வாேவிழா சைாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1955 

34) வைவிலங்கு பாதுகாப்புச் ெட்டம் சகாண்டுவேப்பட்ட ஆண்டு 1972 

35) மைெிய வைவிலங்கு உயிர்வாழ் ைிட்டம் சகாண்டுவேப்பட்ட ஆண்டு 1983 
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36) மைெியபூங்கா ேற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர்க்மகாளங்கள் அதேக்கப்பட்ட ஆண்டு 1986 

37) பட்டாம்பூச்ெி முழு வளர்ச்ெிதய அதடய கடக்க மவண்டிய பருவங்கள் 4 
(1.முட்தடப் பருவம் 2.புழுப் பருவம் 3.கூட்டுப்புழுப் பருவம் 4.முழு வண்ணத்துப்பூச்ெி) 

38) பட்டாம்பூச்ெி முட்தடயிடும் இடம் இதலயின் அடிப்பகுைி  

39) வண்ணத்துப்பூச்ெிகளின் சொர்க்கம் என்று அதழக்கப்படும் ோநிலங்கள் அஸ்ொம், ெிக்கீம் 

40) உலகிமலமய ேிகப்சபரிய வண்ணத்துப்பூச்ெி அசலக்ொண்டிோ குயின்   

41) அசலக்ொண்டிோ குயின் காணப்படும் நாடு நியூகிைி 
42) அசலக்ொண்டிோ குயின் நீளம் 25.செ.ேீ 

43) வண்ணத்துப்பூச்ெியின் சுதவ உணரும் உருப்புகள் அைன் கால்களில் உள்ளது 

44) வண்ணத்துப்பூச்ெிக்கு கண் இதேகள் இல்தல 

45) நிைம், ெத்ைம், உடலதெவு வாயிலாக வண்ணத்துப்பூச்ெி கருத்துகதள பைிோைிக் சகாள்கிைது  

46) ெமுைாயப் பூச்ெிகள் எை அதழக்கப்படுவது மைைகீ்கள் 

47) அயல் ேகேந்ைச் மெர்க்தகக்கு உைவும் பூச்ெிகள் மைைகீ்கள் 

48) மைன்கூட்டில் காணப்படும் மைைகீ்களின் வதககள் 3 

49) இோணித் மைையீின் ஆயுட்காலம் இேண்டு ஆண்டு 

50) ஆண் மைைகீ்கதள விட மவதலக்காேத்மைை ீெிைியதவ 

51) மைைகீ்கள் ைைது இைக்தககதள சநாடிக்கு 18,000 ைடதவ மவகோக அதெக்கிைது 

52) இைப்சபருக்கம் செய்ய ைிைைற்ை ஒரு சபண் மைை ீமவதலக்காேத்மைை ீ

53) ேிகவும் சுறுசுறுப்பாை மவதலக்காேத்மைையீின் ஆயுட்காலம் 28  முைல் 38 நாள்கள் வதே 

54) இைப்சபருக்கத்ைிற்கு ேட்டுமே பயன்படும் மைை ீஆண்மைை ீ

55) உயர் ஊட்ட ேைிப்பு சகாண்டது மைன் 

56) இேத்ைமொதக, குடல்புண் மபான்ைவற்ைிற்கு ேருந்ைாகப் பயன்படுவது மைன் 

57) 20 இலட்ெம் பூக்களில் மைைகீ்கள் மெகரிக்கும் மைைின் அளவு 450 கிோம் 

58) 1கி.கி மைைில் 3200 கமலாரி ஆற்ைல் உள்ளது 

59) சைன் ோநிலங்களில் மைன் உற்பத்ைியில் முைலிடம் வகிப்பது ைேிழ்நாடு 

60) ஆண்டுமைாறும் 25 ேில்லியன் கிமலாவிற்கு மேலாக மைன் எடுக்கப்படும் இடம் ோர்த்ைாண்டம் 
(கன்ைியாகுேரி) 

61) சுறுசுறுப்பு, கூட்டுமுயற்ெி, ைதலதேக்கு கட்டுப்படுைலுக்கு ொன்று மைை ீ

62) வண்ணத்துப்பூச்ெிக்கு இைக்தககளும், உடலுறுப்புகளும் மைான்றும் பருவம் 3ம் பருவம் 

63) காற்று ேண்டலத்ைிற்கு மேமல பேந்து விரிந்ை பகுைி விண்சவளி 
64) முைன் முைலில் இேஷ்யா ஸ்புட்ைிக் செயற்தகக் மகாதள அனுப்பிய ஆண்டு 1957 

65) இஸ்மோ (ISRO) என்பது இந்ைியாவின் விண்சவளி ஆய்வு தேயம்  

66) ISRO நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 1969 

67) ISRO நிறுவப்பட்ட இடம் கர்நாடகா – சபங்களூர் 

68) நம் நாட்டின் இோக்சகட் ஏவுைளம் அதேந்துள்ள இடம் ஸ்ரீ ெரிமகாட்டா 

69) இந்ைியா முைன் முைலில் அனுப்பிய செயற்தகக் மகாள் ஆரியப்பட்டா 

70) ஆரியப்பட்டா சவற்ைிகேோக அனுப்பப்பட்ட ஆண்டு 1975 

71) பல நூற்ைாண்டுக்கு முன் வாழ்ந்ை இந்ைிய வாைியல் அைிஞர்கள் ஆர்யப்பட்டர், பாஸ்கேர் 

72) ேைிைைால் விண்சவளிக்கு அனுப்பப்பட்ட விலங்கு தலக்கா என்ை நாய் ஆகும் 

73) விண்சவளிக்குச் சென்ை முைல் ேைிைர் யூரிகாகரின் 

74) யூரிகாகரின் இேஷ்யாதவச் மெர்ந்ைவர்  

75) யூரிகாகரின் விண்சவளிக்கு சென்ை ஆண்டு 1961 

76) விண்சவளிக்கு சென்ை முைல் இந்ைியர் இோமகஷ் ெர்ோ 

77) இந்ைிய வம்ொவளி விண்சவளி சபண் ஆய்வாளர்கள் கல்பைா ொவ்லா, சுைிைா வில்லியம்ஸ் 

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in          Cell : 8608225854, 9659966192   Mail : napoos@ymail.com Page 87 
 

78) நீல் ஆம்ஸ்ட்ோங், எட்வின் ஆல்ரின், தேக்மகல் காலின்ஸ் மபான்மைார் அசேரிக்க விண்சவளி 
ஆய்வாளர்  

79) முைன் முைலாக நீல் ஆம்ஸ்ட்ோங், எட்வின் ஆல்ரின், தேக்மகல் காலின்ஸ் ஆகிமயார் நிலவில் 
கால் தவத்ை நாள் 16 – ஜூதல – 1969 

80) இந்ைியா ேைிைதை நிலவுக்கு அனுப்பும் ைிட்டத்தை செயல்படுத்ை அனுப்பப்பட்ட செயற்தகக் 
மகாள்  
ெந்ைிோயன்-1 

81) நிலதவக் குைித்து நேது அைிதவ மேம்படுத்துவமை ெந்ைிோயன் ைிட்டத்ைின் அடிப்பதட 
மநாக்கோகும் 

82) ெந்ைிோயன்-1 விண்ணில் அனுப்பப்பட்ட நாள் 22 – அக்மடாபர் – 2008 

83) நிலவில் ைண்ணரீ் இருப்பைாக கண்டைிந்ை செயற்தகக் மகாள் ெந்ைிோயன்-1 

84) நிலவு ைன்தைத்ைாமை சுற்ைிக் சகாள்ள எடுத்துக் சகாள்ளும் கால அளவு 27.32 நாள் 

85) விண்சவளிக்குச் சென்ை முைல் இந்ைிய வம்ொவழிப் சபண் கல்பைா ொவ்லா  

86) நீர் சூமடைி மேகோவதும் மேகம் குளிர்ந்து ேதழயாகவும் சபாழிந்து ேறுபடியும் பூேிக்கு 
ைிரும்புவது நீர் சுழற்ெி 

87) உலகில் இயற்தகயில் கிதடக்கும் சபாருள்களில் மூன்று நிதலகளிலும் காணப்படுவது நீர் 

88) தூய்தேயாை நீர் நிைேற்ைது, ேணேற்ைது. 
89) மேகங்களில் ேிகுந்ை குளிர்ச்ெியின் காேணோக சபய்யும் ேதழ ஆலங்கட்டி ேதழ 

90) நீர் ஒரு ெர்வ கதேப்பான் 

91) ஆழம் அைிகரித்ைால் நீரின் அழுத்ைம் அைிகரிக்கும்  

92) “நீரின்ைி அதேயாது உலகு” என்று கூைியவர் வள்ளுவர்  

93) பூேியில் உள்ள சோத்ை நீரில் கடல் நீர் 97.3% 

94) குடிப்பைற்கு பயன்படும் நீரின் அளவு 1% 

95) கடதலத் ைவிே ேற்ை நீர் நிதலகளில் காணப்படும் நீரின் விகிைம் 2.7%  

96) இயற்தகயின் அற்புைோை பதடப்புகளில் ஒன்று நீர் 

97) பண்தட காலத்ைிைர் நீதே சகாதடயாக சகாடுப்பதை நற்செயல் என்று கருைிைர் 

98) இைி வருங்காலம் ெிைந்ை காலோக விளங்க மைதவயாை வளம் நீர் வளம் 

99) உலக நீர் நாள் ோர்ச் 22 

100) ேைிை நாகரீகம் அதைத்தும் வளர்ந்ை இடம் ஆற்ைங்கதே 

101) நீர் ஒரு சபாது உதடதே 

102) காற்றுக்கு எதட, அழுத்ைம் உண்டு 

103) காற்றுக்கு இடத்தை அதடத்துக் சகாள்ளும் பண்பு உண்டு  

104) இயற்தக உேோக பயன்படும் வாயு தநட்ேஜன் 

105) அலாங்காே விளக்குகளில் நிைங்கதள உருவாக்கப் பயன்படும் வாயு ேந்ைவாயு 

106) ஆர்கான், கிரிப்டான், நியான், செைான் மபான்ைதவ ேந்ைவாயுக்கள் 

107) செயற்தக நீரூற்றுகதள ஏற்படுத்ை காற்ைழுத்ைம் பயன்படுகிைது 

108) எல்லாத் ைிதெகளிலும் பேவும் ைன்தே சகாண்டது காற்று  

109) வளிேண்டலத்ைில் அைிக அளவு உள்ள வாயு தநட்ேஜன் 

110) காற்று பேவி உள்ள இடம் வளிேண்டலம் 

111) உணவுப்சபாருளின் இயல்பாை நிதலயிமலமய பாதுகாப்பாை மெேிப்பு காலத்தை அைிகரிக்கலாம்   

112) உப்பு, ெர்க்கதே, எண்சணய், மைன் மபான்ைதவ இயற்தகயாை ஆமோக்கியோை ெிைந்ை 
உணவுப்பைப்படுத்ைிகள்  

113) 600C ல் பாதல ½ ேணிமநேம் காய்ச்ெி மவகோக குளிேச்செய்யும் முதை பாஸ்டியர் முதை   

114) உணவுப்சபாருள் சகடாேல் பாதுகாக்க விைிகர் ேற்றும் ெிட்ரிக் அேிலம் பயன்படுகிைது 
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115) ைேிழ்நாட்டில் பாஸ்டியர் நிறுவைம் அதேந்துள்ள இடம் குன்னூர் 

116) உப்பு  நுண்ணுயிரிகளிடேிருந்து உணவு சபாருள் சகடாேல் பாதுகாக்கப்படுகிைது 

117) உணவு இருமுதைகளில் மெேிக்கப்படுகிைது 

118) உணவு மவகதவக்கும் மபாது உயிர்ச்ெத்துக்கள் வணீாகாேல் மவகதவக்க மவண்டும் 

119) ேருந்து, ோத்ைிதேகதள ெதேயலதையில் தவக்கக் கூடாது 

120) சநடுங்காலோைாலும் சகட்டுப்மபாகாை இயற்தக உணவு மைன் 

121) மூதள மூன்று உதைகளால் பாதுகாக்கப்படுகிைது 

122) மூதள பல நுண்ணிய நேம்புசெல்களால் ஆைது 

123) நேம்பு ேண்டலத்ைின் தேயோக செயல்படுவது மூதள  

124) மூதள மூன்று பகுைிகதள சகாண்டது. (சபருமூதள, ெிறுமூதள, முகுளம்) 
125) மூதளயின் சபரும்பகுைி சபருமூதள 

126) ேண்தட ஓடு எட்டு அதெயா மூட்டுகளால் ஆைது. 
127) நிதைவாற்ைலின் தேயோக செயல்படுவது சபருமூதள 

128) ேைிை இைத்ைின் சோழிகதளயும் குைியடீுகதளயும் உணர்ந்து சகாள்ள உைவுவது சபருமூதள 

129) சபருமூதளயின் இடப்பகுைி உடலின் வலப்பகுைி செயல்கதளயும், சபருமூதளயின் வலப்பகுைி 
இடப்பகுைி செயல்கதளயும் கட்டுப்படுத்துகிைது 

130) உடல்ைதெகளின் இயக்கத்தை ஒருங்கிதணப்பது ெிறுமூதள 

131) உடலின் ெேநிதலதய கட்டுப்படுத்துவது ெிறுமூதள 

132) ேதுஅருந்துைலால் ெிறுமூதள பாைிக்கப்படுகிைது 

133) ஒருவன் தூங்கும்மபாது ெிறுமூதள ஓய்விலிருக்கும் 

134) மூதளயின் ைண்டுப் பகுைி முகுளம் 

135) மூதளதய ைண்டுவடத்மைாடு இதணக்கும் பாலம் முகுளம் 

136) சுவாெம், இைய இயக்கம், இேத்ை சுழற்ெி இயக்கத்ைிற்கு உைவுவது முகுளம் 

137) ேைிைைின் உயிர்முடிச்சு என்ப்படுவது முகுளம் 

138)  மூதள நன்கு செயல்பட ஆக்ெிஜன் மைதவ 

139) சைாடர்ந்து நான்கு நிேிடம் ஆக்ெிஜன் மூதளக்கு செல்லாவிட்டால் மூதள செயல்பாட்தட 
இழக்கும் 

140) மூதளயின் ைிைதை அைிகரிப்பது மபாைிய உைக்கம், ெத்துள்ள உணவு  

141) நேது புலனுறுப்புகள் புை உலகின் ஜன்ைல் ஆகும் 

142) புலன் உறுப்புகள் புை உலகின் செய்ைிகதள மூதளக்கு எடுத்துச் செல்கிைது. 
143) கண்கள் எலும்பு குழிக்குள் பாதுகாக்கப்படுகிைது 

144) கண்இதே, புருவம் காயத்ைிலிருந்து கண்கதள பாதுகாக்கிைது 

145) கண்களுக்கு மைதவயாை ெத்து தவட்டேின் A 

146) பச்தெக்காய்கைி, மகேட், பால்படுசபாருளில் அடங்கியுள்ளதவ தவட்டேின் A 

147) காது ஒலிகதள உள்வாங்கி செவியுணர் நேம்பு வழியாக மூதளக்கு எடுத்துச்செல்கிைது 

148) மகட்டல், ெேநிதலப்படுத்துைல் மபான்ைவற்ைிற்கு காது பயன்படுகிைது 

149) மூக்கின் உள்மள உள்ள உமோேங்கள் நுதேயேீலுக்குள் தூெி செல்லாேல்  பாதுகாக்கிைது  

150) ெளி ஏற்படும் மபாது மூக்கினுள் காற்தை ேிக மவகோக உைிஞ்சுைல் கூடாது 

151) நாவின் மேற்பேப்பில் ேிகுைியாக காணப்படுபதவ சுதவசோட்டுகள் 

152) சுதவசோட்டுகள் வழியாக அறுசுதவகதள உணர்கிமைாம் 

153) சூடாை உணவுகதள உட்சகாண்டால் சுதவசோட்டுகள் பாைிப்பதடயும்  

154) நேது உடலின் ேிகப்சபரிய புலன் உறுப்பு மைால்  

155) மைால் உடல் உள்ளுறுப்புகதளப் பாதுகாக்கிைது  

156) உடல் சவப்பநிதலதய கட்டுப்படுத்துவது மைால் 
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157) நாம் நலோக வாழ, நம் புலனுறுப்புகதள பாதுகாப்பது அவெியோைது 

158) நேது புலன் உறுப்புகள் 5 (கண்கள்,காதுகள்,மூக்கு,நாக்கு,மைால்) 
159) மூதளத்ைண்டு என்று அதழக்கப்படுவது முகுளம்  

160) ேமலரியா, சடங்கு, ெிக்கன்குன்யா பேப்புவது சகாசுக்கள் 

161) நீர் ேைிைைால் ோசுபடும் மபாது ஏற்படுவது இன்ைல்கள் 

162) ேமலரியாதவ உண்டாக்கும் ைீங்குயிரி பிளாஸ்மோடியம் 

163) ேமலரியாதவப் பேப்பும் சகாசு சபண் அைாபிலஸ் 

164) மூதளக்காய்ச்ெதல பேப்பும் சகாசு கியூசலக்ஸ் 

165) மூதளக்காய்ச்ெதல உருவாக்கும் ைீங்குயிரி ஜப்பாைிஸ்-என்செபாலிடிஸ் தவேஸ் 

166) தபமலரிெியாஸ் (யாதைக்கால்) உருவாக்கும் ைீங்குயிரி ஊச்ெமேரியாபாங்கோப்டி 

167) யாதைக்கால் மநாதய பேப்பும் சகாசு கியூசலக்ஸ் 

168) சடங்கு  காய்ச்ெதல உருவாக்கும் ைீங்குயிரி பிமளவி தவேஸ் 

169) ேஞ்ெள் காய்ச்ெதல பேப்பும் சகாசு ஏடிஸ் சகாசு 

170) மநாய்ப் பேப்பிக் கட்டுப்பாடு என்பது மநாயுண்டாக்கும் உயிரிகதள உயிரிகள் (அ) இேொயை 
முதையில் கட்டுப்படுத்துவது, கண்காணிப்பது, ேக்களிதடமய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது ஆகும் 

171) ஓர் உயிரிகதள ேற்சைாரு உயிரியின் அைிமுகத்ைால் கட்டுப்படுத்துவது உயிரியல் கட்டுப்பாடு 

172) உயிரியல் கட்டுப்பாட்டுக்கு உைவும் ஒரு உயிரிைம் கம்பூெியா ேீன்   

173) டி.டி.டீ, ஆர்கமைா பாஸ்மபட், ோலத்ைியான் மபான்ைது சகாசுதவ கட்டுப்படுத்தும் இேொயை 
ேருந்து   

174) பன்ைிக் காய்ச்ெதல பேப்பும் தவேஸ் இன்புளூயன்ொ A,B,C 

175) பன்ைிக் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டவரின் சவப்பநிதல 1000F க்கு மேல் 

176) பன்ைிக் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டவருக்கு 48ேணி மநேத்ைிற்க்குள் சகாடுக்கப்பட மவண்டிய ேருந்து 
டேிஃப்ளூ ேற்றும் ெிலின்ொ  

177) 1918 ல் ஏைக்குதைய 5 மகாடி ேக்கதள இைக்கச்செய்ை பன்ைிக்காய்ச்ெதல உருவாக்கிய ைீங்குயிரி 
எச்-1 என்-1 

178) 200ஆண்டுகளுக்கு முன்ைமே கண்டைியப்பட்ட மநாய் சடங்கு காய்ச்ெல் 

179) ெிக்கன் குன்யாதவ பேப்பும் ைீங்குயிரி மடாக்மகா தவேஸ்  

180) ெிக்கன் குன்யாவால் பாைிக்கப்பட்டவரின் உடல் சவப்பநிதல 102.20F   

181) ேருந்துகளும், ைடுப்பூெிகளும் இதுவதே இல்லாை ஒரு காய்ச்ெல் ெிக்கன் குன்யா 

182) தவேஸ் சைாற்றுயிரியால் காற்று மூலோக பேவக்கூடிய மநாய் ொைாேண ெளி 
183) ெளியின் கால அளதவ குதைக்கப் பயன்படுவது தவட்டேின் C  

184) நீரின் வாயிலாக பேவும் மநாய் காலோ  

185) காலோதவ உருவாக்கும் ைீங்குயிரி விப்ரிமயா காலமே எனும் பாக்டீரியா 

186) கிோேப்புை சுகாைாே தேயம் ஆேம்ப சுகாைாே நிதலயம் 

187) நகர்ப்புை சுகாைாே தேயம் அேசு சபாது ேருத்துவேதைகள் 

188) ோவட்ட சுகாைாே தேயம் அேசு ைதலதே ேருத்துவேதைகள் 

189) பகலில் கடிக்கும் சகாசு ஏடிஸ் 

190) சபாருள்கள் மூன்று வதகப்படும், (ைிட,ைிேவ,வாயு சபாருள்கள்) 
191) எது ஒன்று ைைக்சகன்று ஓர் இடத்தை ஆக்கிேேித்துக் சகாண்டும் குைிப்பிட்ட நிதைதயப் 

சபற்றுள்ளமைா அதுமவ சபாருள்  

192) குைிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிேேித்து, குைிப்பிட்ட வடிவம் உதடயதுோை சபாருள் ைிடப்சபாருள் 

193) குைிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிேேித்து, குைிப்பிட்ட வடிவம் இல்லாை சபாருள் ைிேவப்சபாருள் 

194) குைிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிேேிக்காேலும், குைிப்பிட்ட வடிவேற்ைதுோைது வாயுப்சபாருள் 

195) ைிடப்சபாருள், ைிேவப்சபாருள் அழுத்ைத்ைால் ோற்ைேதடகின்ைை 
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196) வாயுப்சபாருள் அதடத்துக்சகாண்டு இடம் அழுத்ைத்ைால் குதைகிைது  

197) பழங்கால ேைிைன் ேதழ, குளிர் விலங்குகளிடேிருந்து ைம்தே பாதுகாக்க சநருப்தப 
பயன்படுத்ைிைான் 

198) அைிவியல் உலகில் ைற்கால உலகில் ேைிைன் ைட்பசவப்பநிதலக்கு வடீுகள் கட்டுகின்ைைர்  

199) ஆர்டிக் பகுைியில் காணப்படும் வடீுகள் பைிவடீுகள் 

200)  -460C சவப்பநிதலயில் ஆர்டிக் பகுைி காணப்படுவைால் பைிவடீுகள் உருகுவைில்தல  

201) பைிவடீுகளின் ேற்சைாரு சபயர் இக்ளுக்கள் 

202)  பைி வடீுகளில் வாழ்பவர்கள் எக்ெிமோக்கள் 

203) நிலநடுக்கத்ைிற்கு உட்படும் ைீவுகளில் கட்டப்படுபதவ மூங்கில்ேே வடீுகள் 

204) அந்ைோன், இந்மைாைஷீியா, ஜப்பான் மபான்ை நாடுகளில் காணப்படுவது மூங்கில்ேே வடீுகள் 

205) சென்தை, மும்தப முைலிய சபருநகேங்களில் காணப்படுவது அடுக்குோடி வடீுகள் 

206) ைற்காலிக வடீுகள் எை அதழக்கப்படுவது கூடாேவடீுகள் 

207) பல்மவறு இயக்கத்தை மெர்ந்ைவர்கள் முகாம்கள் அதேக்கும் மபாது கூடாேவடீுகள் 
அதேக்கின்ைைர் 

208) கூடாேவடீுகதள நகரும் வடீுகள் என்றும் அதழக்கலாம் 

209) ேேத்ைின் மேல் கட்டப்படும் வடீுகள் பாதுகாப்பு வடீுகள், அந்ைே வடீுகள் என்று அதழக்கலாம் 

210) ேதல, காடு மபான்ைவற்ைில் விங்குகளிடேிருந்து  பாதுகாக்க ேேத்ைின் மேல் கட்டுகின்ைைர் 

211) கடல் ைீவுகளில் பேவலாக காணப்படும் வடீுகள் ேேவடீுகள் 

212) ேிகப்சபரிய நகேம், ைதலநகேங்களில் காணப்படுவது விண்தணத் சைாடும் கட்டடங்கள் 

213) இடப்பற்ைாக்குதைதய ெோளிக்க கட்டப்படுவது  விண்தணத் சைாடும் கட்டடங்கள் 

214) துபாயிலுள்ள புர்ஜ் காலிபா உலகின் ேிக உயர்ந்ை விண்தணத் சைாடும் கட்டிடோகும்  

215) 160 ைளங்கள் சகாண்ட புர்ஜ் காலிபாவின் உயேம் 828 ேீட்டர் 

216) நடப்பைற்கும், ஓடுவைற்கும், மவதல செய்வைற்கும் மைதவப்படுவது ஆற்ைல் 

217) சூரிய ஆற்ைதல பயன்படுத்ைி ஒளிச்மெர்க்தகயுன் மூலம் உணவு ையாரிப்பது ைாவேம் 

218) சூரியஒளி மூலோகவும், குப்தப, கழிவுப்சபாருளிலிருந்து ேின்ைாற்ைல் கிதடக்கிைது 

219) நம் வடீ்டிற்கு 20 யூைிட் கிதடக்க ேின்நிதலயங்களில் ையாரிக்கப்பட மவண்டிய அளவு 100 யூைிட் 
ேின்ொேம் 

220) 100 யூைிட் ேின்ொேம் கம்பி வழியாக வரும்மபாது இழக்கும் அளவு 80 யுைிட் 

221) சபட்மோலியம், நிலக்கரி மபான்ைதவ புதுப்பிக்க இயலாை ஆற்ைல் மூலங்கள் 

222) சூரியன், காற்று, நீர், ோட்டுச்ொணம் மபான்ைதவ புதுப்பிக்கத்ைக்க ஆற்ைல் மூலங்கள் 

223) சென்தை கடற்கதேயில் நடோடும் கதடயில் காணப்படும் விளக்கு சூரிய விளக்கு 

224) தகக்கடிகாேம், கால்குமலட்டர் சூரியஆற்ைதல பயன்படுத்ைி இயங்குபதவ 

225) எரிசபாருள் பயன்படுத்ைாேல் ெதேயல் செய்ய பயன்படுவது சூரிய ெதேப்பான் 

226) சூரியஆற்ைல் உற்பத்ைியில் உலகளவில் முைலிடம் வகிப்பது இந்ைியா 

227) இந்ைியா ொணஎரிவாயு ையாரிப்பில் இேண்டாம் இடத்ைில் உள்ளது 

228) நீர்ேின் உற்பத்ைியில் இந்ைியா மூன்ைாம் இடத்ைில் உள்ளது 

229) காற்ைாதல ேின் உற்பத்ைியில் இந்ைியா நான்காம் இடத்ைில் உள்ளது.  

230) நம் வடீ்டில் 1 யூைிட் மெேித்ைால் ேின்நிதலயங்களில் 5 யூைிட் ையாரிப்பது மெேிக்கப்படும் 

231) டங்க்ஸ்டன் இதழ விளக்குகளுக்கு பைிலாக CFL (Compact Florescent Lamp) பயன்படுத்துவைால் 
ேின்பயன்பாடு குதைகிைது 

232) மைெிய ஆற்ைல் மெேிப்பு நாள் டிெம்பர்-14 

233) சபட்மோல், நிலக்கரி உருவாக பலமகாடி ஆண்டுகள் ஆகின்ைை 

234) இந்ைியாவின் அதைத்து துதைகளிலும் அளப்சபரிய வளார்ச்ெிக்கு செயற்தகக்மகாள் முக்கியோை 
பங்கு வகிக்கிைது 

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in          Cell : 8608225854, 9659966192   Mail : napoos@ymail.com Page 91 
 

235) செயற்தகக்மகாதள விண்ணிற்கு அனுப்பி விண்சவளி ஆோய்ச்ெிக்கு வித்ைிட்டவர் 
விக்ேம்.வி.ொோபாய் 

236) விக்ேம்.வி.ொோபாய் பிைந்ை ஆண்டு 1919 

237) வி.ொோபாய் குஜோத் ோநிலத்ைில் உள்ள அகேைாபாத்ைில் பிைந்ைார் 

238) வி.ொோபாய் இைந்ை ஆண்டு 1971-Oct-30 

239) வி.ொோபாய் இைந்ை இடம் மகேளா 

240) வி.ொோபாயின் ஆய்வு வழிகாட்டி ெர்.ெி.வி.ோேன் 

241) வி.ொோபாய் பத்ேவிபூஷன், பத்ேபூஷன் மபான்ை விருது சபற்ைவர் 

242) ஆர்யப்பட்டா எனும் செயற்தகக்மகாதள வடிவதேத்ைவர் ொோபாய் 

243) நேது நாதட உலக நாடுகளுக்கு இதணயாக ைதல நிேிே தவத்ைவர் ொோபாய் 

244) இயற்பியல் ஆோய்ச்ெி நிறுவைம், விண்சவளி ஆோய்ச்ெி நிறுவைத்தை ஏற்படுத்ைியவர் ொோபாய் 

245) இந்ைிய விண்சவளி ஆோய்ச்ெியில் ைதலெிைந்து விளங்க காேணோக இருந்ைவர் ொோபாய் 

246) காஸ்ேீக் கைிர்கள் விண்ணிலிருந்து பூேிதய மநாக்கி வந்ைதடவதை கண்டைிந்ைவர் ொோபாய் 

247) விண்சவளியில் ஏற்படும் ோற்ைங்கதள பிேைிபலிப்பது காஸ்ேீக் கைிர்கள் 

248) அைிவியல் அதைவருக்கும் புரியும் வதகயில் எளிதேயாக்குவதை குைிக்மகாளாக சகாண்டவர் 
ொோபாய் 

249) ைி ொட்டிதலட் இண்டஸ்ட்ரியல் சடலிவிஷன் மொைதையில் சவற்ைி கண்டவர் ொோபாய் 

250) விக்ேம்.வி.ொோபாய் இைந்ை வயது 52 

251) 2400 ெிற்றூரிலிருந்து 5 ேில்லியன் ேக்கள் பல சைாதலக்காட்ெி அதலவரிதெகதள பார்க்கக் 
காேணோைவர் விக்ேம்.வி.ொோபாய் 

252) “வாடிய பயிதேக் கண்டமபாசைல்லாம் வாடிமைன்” என்று கூைியவர் வள்ளலார் 

253) ைாவேங்களுக்கும் உணர்வுகள் உண்டு என்று கண்டைிந்ைவர் ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 

254) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் பிைந்ை இடம் தேசேன்ெிங் 

255) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் பிைந்ை ோநிலம் வங்காளம் 

256) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் பிைந்ை ோவட்டம் டாக்கா 

257) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் பிைந்ைஆண்டு 1858 NOV 30 

258) சகால்கத்ைா ோநிலக்கல்லூரி இயற்பியல் துதை மபோெிரியோகப் பணியாற்ைிய அைிவியல் அைிஞர் 
ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 

259) மேடிமயா அதலகள் பற்ைிய ஆோய்ச்ெியில் ஈடுபட்டவர் ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 

260) கம்பி இல்லாேமல ேின்ொேத்தை அதலகளாக அனுப்ப முடியும் எை நிருபித்ைவர் ெர்.சஜகைீஸ் 
ெந்ைிேமபாஸ் 

261) ோர்மகாைி வாசைாலிதய கண்டுபிடிக்க காேணோக இருந்ைவர் ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 

262) மேடிமயா அதலகதள கண்டுபிடிக்க உைவும் கருவி மகாொர் 

263) ைாவேங்களின் நுட்போை உணர்தவ சவளிக்காட்டும் கருவி கிேஸ்மகாக்கிோப் 

264) மகாொர்,கிேஸ்மகாக்கிோப் மபான்ைதவ ெர்சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் கண்டுபிடிப்புகள் 

265) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாெிற்கு 1917ம் ஆண்டு ஆங்கில அேொல் ெர் எனும் உயரிய பட்டம் 
வழங்கப்பட்டது 

266) மபாஸ் நிறுவைம் அதேந்துள்ள இடம் சகால்கத்ைா 

267) செடிகள் சைாடர்பாை ஆோய்ச்ெியில் ஈடுபட்டு வருவது மபாஸ் நிறுவைம் 

268) லூயி பாஸ்டியர் நுண்ணுயிரியல் மவைியியல் விஞ்ஞாைி ஆவார் 

269) லூயிபாஸ்டியர் சவைிநாய் கடிக்கு ேருந்து கண்டைிந்ைார் 

270) ஆக்ெிஜன் இல்லாேமலமய ெில நுண்ணுயிரிகள் வாழமுடியும் என்பதை கண்டைிந்ைவர் பாஸ்டியர் 

271) லூயிபாஸ்டியர் பிைந்ை ஆண்டு 1822 DEC 27 

272) லூயிபாஸ்டியர் இைந்ை ஆண்டு 1875 SEP 28 
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273) லூயிபாஸ்டியர் இைந்ை இடம் பிோன்ஸ் நாட்டில் செயிண்ட் குமளாடு 

274) பிோன்ெில் உள்ள ட்ோஸ்டார்க் பல்கதலக்கழகத்ைில் பணியாற்ைிய அைிவியல் அைிஞர் 
லூயிபாஸ்டியர் 

275) தும்பா இோக்சகட் ஏவுைளத்தை ைிருவைந்ைபுேத்ைில் நிறுவியவர் விக்ேம்.வி.ொோபாய் 

276) யூகலிப்டஸ் , ெின்மகாைா மபான்ைதவ மூலிதக ேேங்கள் 

277) ைாவேத்ைின் ைண்டுப்பகுைி ைீக்குச்ெி ையாரிக்க , கப்பல் கட்ட பயன்படுகிைது 

278) ைீக்குச்ெி ையாரிக்கப் தபன் ேேம் பயன்படுகிைது 

279) மைக்கு, பூவேசு, மூங்கில் மபான்ை ேேங்கள் வடீுகட்ட பயன்படுகிைது 

280) ோ,ேஞ்ெைத்ைி,படாக் மபான்ை ேேங்கள் வடீ்டு பயன்பாட்டு சபாருள் ையாரிக்கப் பயன்படுகிைது 

281) மைக்கு,மோஸ்வுட்,பிேம்பு மபான்ை ேேங்கள் கதலப்சபாருட்கள் ையாரிக்கப் பயன்படுகிைது 

282) உடலுக்கும் ேைைிற்கும் புத்துணர்ச்ெிதய அளிக்கும் நறுேண சபாருள்கள் ேிளகு, பட்தட, கிோம்பு,  
ேஞ்ெள், ஏலக்காய்,ஜவ்வாது,ெந்ைைம் 

283) ேருத்துவ குணம் நிதைந்ை ைாவேங்கள் மூலிதககள் எைப்படும் 

284) பித்ைம் நீக்கும் ேருந்ைாகப் இஞ்ெி பயன்படுகிைது 

285) அஜேீணம் நீக்கும் ேருந்ைாக புைிைா பயன்படுகிைது 

286) ைதலவலி நீக்கும் ேருந்ைாக யூகலிப்டஸ் பயன்படுகிைது 

287) வாய்ப்புண்தண நீக்கும் ேருந்ைாக ேணத்ைக்காளி ேருந்ைாக பயன்படுகிைது 

288) வல்லாதே நிதைவாற்ைதல வளர்க்க பயன்படுகிைது 

289) துளெி ெளிக்கு ேருந்ைாகப் பயன்படுகிைது 

290) மொற்றுக்கற்ைாதழ,குப்தபமேைி மைால் மநாய்க்கு ேருந்ைாகப் பயன்படுகிைது 

291) கீழாசநல்லி ேஞ்ெள் காோதலக்கு ேருந்ைாகப் பயன்படுகிைது 

292) உடல் குளிர்ச்ெிக்கு நன்ைாரி பயன்படுகிைது 
293) ோர்புச்ெளி நீக்கும் ேருந்ைாக தூதுவதள பயன்படுகிைது 
294) மோஜா, ொேந்ைி, ஆர்க்கிட் மபான்ை ேலர்கதள சகாண்டு பூச்செண்டு ையாரிக்கப்படுகிைது 
295) ெங்குப்பூவிலிருந்து நீலநிைச்ொயம் ையாரிக்கப்படுகிைது 
296) சோரிண்டா ைாவேப்பட்தடயிலிருந்து  ேஞ்ெள் நிைச்ொயம் எடுக்கப்படுகிைது 
297) பூ ைாவேங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் ொயங்கள் துணிகளில் வண்ணமேற்ை, 

தே,சபயிண்ட்,வார்ைிஷ் ையாரிக்க பயன்படுகின்ைை 
298) மவப்பம்பூ, முருங்தகப்பூ, வாதழப்பூ,காலிஃப்ளவர் ஆகியதவ ெதேயலுக்குப் பயன்படுகின்ைை 
299) இேத்ைப் புற்றுமநாய்க்கு நித்ைியக்கல்யாணிப்பூ பயன்படுகிைது 
300) இையக்மகாளாறு, இேத்ைசுத்ைிகரிப்புக்கு செம்பருத்ைி பயன்படுகிைது 
301) குடல்பூச்ெிகதள அழிக்க மவப்பம்பூ பயன்படுகிைது 
302) ஆஸ்துோவுக்கு ஊேத்ைம்பூ பயன்படுகிைது 
303) பல்வலி நீக்க கிோம்பூ பயன்படுகிைது 
304) உடல் குளிர்ச்ெிக்கு மோஜாப்பூ பயன்படுகிைது 
305) ெளிதய குணப்படுத்ை தும்தபப்பூ பயன்படுகிைது 
306) இரும்புச்ெத்து, இேத்ைப்சபருக்கத்துக்கு முருங்தகப்பூ பயன்படுகிைது 
307) கிரிக்சகட் ேட்தட செய்ய பயன்படும் ேேம் வில்மலாேேம் 
308) ேதலயின் உயேம் செல்லச் செல்ல குளிர் அைிகோக காணப்படும் 
309) ைாவேத்ைில் கிதடக்கும் நறுேணப்சபாருள்கள் ேருத்துவகுணம் சகாண்டது 
310) ைாேதே, பாரிஜாைம், மோஜா, ேல்லிதக, ேருக்சகாழுந்து, ொேந்ைி, செண்பகம், டாலியா 

மபான்ைதவ வாெதைத் ைிேவியங்கள் ையாரிக்கப் பயன்படுகின்ைை 
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VI – STD 
01) நாம் வாழும் பூேி, விண்சவளி அைிலுள்ள மகாள்கள் விண்ேீன்கள் அவற்ைின் 

இயக்கம் ,சவளிச்ெம்(ஒளி),ஓதெ(ஒலி) எை விரியும் அைிவியதல இயற்பியல் என்கிமைாம் 
02) நாம் பயன்படுத்தும் சபாருள்கள் எைைால் ஆைதவ? உமலாகோ?  அமலாகோ? ைன்தே என்ை? 

சநடி என்ை? ேணம் என்ை? சுதவ என்ை?அேிலோ? காேோ? என்று ஆோய்வைதை மவைியியல் 
என்கிமைாம் 

03) உயிருள்ளதவப் பற்ைிய படிப்பு உயிரியல் 
04) செடி சகாடிகள் ேேங்கள் பற்ைி கற்பது ைாவேவியல் 
05) விலங்குகதள பற்ைி கற்பது விலங்கியல் 
06) மூலிதக           - ைீரும் மநாய்களும் பயன்களும் 

தூதுவதள         - ெளித்சைால்தல, மகாதழ அகற்றும், ோர்புச்ெளி நீக்கும், உடல் பலம் ைரும் 
கீழாசநல்லி        - ேஞ்ெள் காோதல 
மவம்பு              - வயிற்றுப்பெி 
சநல்லி             - வாய்ப்புண் 
துளெி               - ெளித்சைால்தல,மகாதழ அகற்றும்,காய்ச்ெல் நீக்கும் 
ஓேவல்லி         -  வியர்தவ சபருக்கும், மகாதழ அகற்றும்,  காய்ச்ெல் நீக்கும் 
வெம்பு             -  வயிறு சைாடர்பாை மநாய்கள் 
ேஞ்ெள்            -  கிருேி நாெிைி, உணவு, அழகுபடுத்ைல் 
பிேண்தட         -  பெிதயத்தூண்டும், செரிோைேின்தேதய நீக்கும் 
இஞ்ெி             -  செரிோைக் மகாளாறுகள் 
ேிளகு             -  சைாண்தடக் கேகேப்தப நீக்கும் 
 

07)      ேேங்கள்            -       பயன்கள் 
நார்த்ைாவேங்கள்          -  ைதலயதை, சேத்தை, பாய் விரிப்புகள் 
இலவம்                  -  ைீப்சபட்டி, ைீக்குச்ெி, ெிறு சபாம்தேகள்,  
                            ைதலயதை, சேத்தை, பஞ்சு 
பலா                     -  கட்டுோைம், பழங்கள் 
யூகலிப்டஸ்              -  தைலம், காகிைம் 
ோ                       -  விவொயக்கருவிகள், கட்டுோைம்,  
                             ேேப்சபட்டிகள், பழங்கள் 
ெந்ைைம்                  -  ெந்ைைம், கதலப்சபாருள்கள்,  
                             ேேச்ொோன்கள் 

அைிவியல் 

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in          Cell : 8608225854, 9659966192   Mail : napoos@ymail.com Page 94 
 

தபன்                    -  இேயில் படுக்தககள், படகுகள் 
கருமவல ேேம்            -  ோட்டுவண்டியின் பாகங்கள் 
வில்மலா                 -  விதளயாட்டு ொோன்கள், கிரிக்சகட் ேட்தட 
ேல்பரி                    -  சடன்ைிஸ் ேற்றும் ொக்கி  ேட்தடகள் 

08) ஆப்பிரிக்காவின் ஜிம்பாப்மவ நாட்டிலுள்ள மபாபாப் என்னும் ேேங்களின் ைண்டுப்பகுைி ேிகவும் 
அகலோைதவ 

09) பழேேங்களிமலமய நீண்ட காலம் விதளச்ெல் ைருவது ஆேஞ்சு ேேம் ( 400 ஆண்டுகள் ) 
10) ேிகப்சபரிய பூப்பூக்கும் ைாவேம் ோப்மலெியா. இைன் விட்டம் ஒரு ேீட்டர் 
11) ைீப்பற்ைாை ேேங்கள் செம்ேேம் எைப்படும் சேட்வுட் ேேங்கள் 
12) ஒரு ைர்பூெணிப்பழத்ைிலிருந்து 6,00,000 ைர்பூெணிச் செடிகதள உற்பத்ைி செய்து 180 டன் எதடயுள்ள 

ைர்பூெணிகதளப் சபைலாம் 
13) ேிளகு ைாவேத்ைின் கைிப் பகுைி ஆகும் 
14) அைிக அளவு நீர் சகாண்ட உணவுப்சபாருள் சவள்ளரிக்காய் 
15)  நீரின் அளவு :  சவள்ளரிக்காய் - 95%           காளான் - 92%      பால் - 87%     

உருதளக்கிழங்கு - 75%   முட்தட - 73%  ஒரு துண்டு சோட்டி  -    25% 
16) ஊட்டச் ெத்து குதைபாட்டு மநாய்கள் : 

      ஊட்டச் ெத்து         -        மநாய் 
      புேைம்                -       குவாஷிமயார்கர், ேோஸ்ேஸ் 
  தவட்டேின் ஏ            -       ோதலக்கண்மநாய் 
  தவட்டேின் பி1            -      சபரி-சபரி 
  தவட்டேின் ெி             -      ஸ்கர்வி 
  தவட்டேின் டி             -      ரிக்கட்ஸ் 
  கால்ெியம்                 -      எலும்பு ேற்றும் பல் ெிதைவு 
  அமயாடின்                 -      முன் கழுத்துக் கழதல 
  இரும்பு                    -      இேத்ைமொதக 

17) ைைக்குத் மைதவயாை உணதவ ைாமை ையாரித்துக் சகாள்ளுைல் ைற்ொர்பு ஊட்ட முதை 
எைப்படும்,  (எ-கா)  (ைாவேங்கள், யூக்ளிைா ) 

18) ைைக்குத் மைதவயாை உணதவ ைாமை ையாரித்துக் சகாள்ளாேல் பிை உயிரிைங்கதளச் ொர்ந்து 
வாழ்வது பிை ஊட்டமுதை. 

19) ஒட்டுண்ணிகளின் வதககள் : 1) புை ஒட்டுண்ணி 2) அக ஒட்டுண்ணி 
20) ைாவேம் உணவிற்க்காக பிை ைாவேங்கதள ொர்ந்து வாழ்வது ஒட்டுண்ணி ஊட்ட முதை எ.கா 

கஸ்குட்டா 
21) உடலில் உட்பகுைியில் வாழ்ந்து அங்கிருந்மை உணதவப் சபறுவது அக ஒட்டுண்ணி எ.கா. 

உருதளப்புழு 
22) பிை உயிரிைங்களில் உடலின் சவளிப்பேப்பில் ஒட்டிசகாண்டு அவற்ைில் இருந்து உணதவப் 

சபறுவது புை ஒட்டுண்ணி எ.கா மபன், அட்தடபூச்ெி 
23) இைந்து மபாை ைாவே, விலங்குப் சபாருள்கதள ேக்கச் செய்து எளிய மூலக்கூறுகளாக ோற்ைி, 

அவற்தை உடல் சுவர் வழியாக உைிஞ்சுவது ொறுண்ணி உணவூட்ட,ம் 
24) பூச்ெிகதள உண்ணும் ைாவேங்கள் சநப்பந்ைஸ், டிமோெீோ, யுட்ரிகுமலரியா 
25) “செல்லுலா” எனும் இலத்ைீன் சோழிச் சொல்லுக்கு ஒரு ெிைிய அதை என்று சபயர் 
26) செல் எைப் சபயரிட்டவர் இோபர்ட் ெகீ் 
27) உட்கருதவக் கண்டைிந்ைவர் இோபர்ட் பிசேௌன் 
28) நுண்ணுறுப்புகள் இல்லாை சைளிவற்ை உட்கரு ேட்டும் சகாண்ட செல் புமோமகரியாடிக் செல்   

(எ.கா பாக்டீரியா ) 
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29) செல்லின் சவளிச்சுவர் உட்கரு உட்பட நுண் உறுப்புகள் அதைத்தும் சகாண்ட செல்  
யூமகரியாட்டிக் செல் 

30) தெட்மடாபிளாெம் ேற்றும் செல்லின் உட்கரு ஆகிய இேண்தடயும் உள்ளடக்கியது 
புமோட்மடாபிளாெம் 

31) புமோட்மடாபிளாெம் என்று சபயரிட்டவர் மஜ.இ.பர்கின்ஜி 
32) புமோட்மடா என்ைால் முைன்தே என்று சபாருள்.  
33) பிளாஸ்ோ என்ைால் கூழ் மபான்ை அதேப்பு என்று சபாருள் 
34) செல்லின் ஆற்ைல் தேயங்கள் என்று அதழக்கப்படுவது தேட்மடாகாண்ட்ரியா 
35) செல்லின் புேைத் சைாழிற்ொதல என்று அதழக்கப்படுவது ரிமபாமொம்கள் 
36) செல்லின் ைற்சகாதலப் தபகள் என்று அதழக்கப்படுவது தலமொமொம்கள் 
37) செல்லின் காவலர்கள் தலமொமொம்கள் 
38) சென்ட்மோமொம்கள் எனும் நுண் உறுப்பு இல்லாை செல் ைாவே செல் 
39) செல்லுக்கு வடிவத்தைத் ைரும் சவளியுதை செல்சுவர் 
40) செல்சுவர் செல்லுமலாெிைால் ஆைது 
41) ைாவேசெல்லில் ேட்டும் காணப்படுவது செல்சுவர் 
42) ேைிை உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்தக 6,50,00,000 
43) எலும்புகள் ஈேப்பதெயற்ை ெிைப்பு வதகச் செல்களால் ஆைது 
44) இேத்ைம் ெிவப்பு செல்களால் ஆைதவ என்பதை உலகிற்குக் கண்டுபிடித்து அைிவித்ைவர் ஆண்டன் 

வான் லூவன்ொக்  
45) “ெிற்ைிைங்களின் மைாற்ைம்” என்ை நூதல எழுைியவர் ொர்லஸ் டார்வின் 
46) தவேஸ்கதளப் பற்ைிய அைிவியல் பிரிவு தவோலஜி 
47) பாக்டீரியா பற்ைிய அைிவியல் பிரிவு பாக்டீரியாலஜி 
48) பால் ையிோக ோறுவைற்கும், குப்தப உேோகவும் ோறுவைற்கு காேணம் பாக்டீரியா என்று 

கண்டைிந்ைவர் ஆண்டன் வான் லூவன்ொக் 
49) டிப்ைீரியா, பமயாரியா ( பல் மகாளாறு )மபான்ை மநாய்கள் பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிைது 
50) பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் மநாய்கள்  

ைாவேங்கள் : எலுேிச்தெ, ைக்காளி வாடல் மநாய் 
விலங்குகள் : ஆந்ைோக்ஸ், காெமநாய் 
ேைிைர்கள் : நிமோைியா, சடட்டைஸ், காெமநாய் 

51) எய்ட்தெ உண்டாக்கும் HIV தவேதெ இோபர்ட் மகமலா 1984ல் கண்டுபிடித்ைார் 
52) எலக்ட்ோன் நுண்மணாக்கி 1931-ம் ஆண்டு ஏர்ைஸ்ட் ேஸ்கா ேற்றும் ோக்ஸ் நால் ஆகிமயாோல் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது  
53) உழவைின் எைிரி சவட்டுக்கிளி 
54) கிளாேிடாமோைஸ் என்பது ஒருசெல் நகரும் ைாவேம் 
55) உழவைின் நண்பன் ேண்புழு 
56) ேைிைைின் ெிறுகுடலில் வாழும் புழுக்கள் நாடாப்புழு, சகாக்கிப்புழு, அஸ்காரிகஸ்  
57) சகாசு ஒழிப்பு ைிைம் அக்மடாபர் 20  
58) சகாசு,ஈ,மைை ீமபான்ைவற்ைிற்கு கூட்டுக்கண்கள் உண்டு 
59) மைால் முழுவதும் கால்ெியத்ைால் ஆை முட்கள் காணப்படும் ேீன் நட்ெத்ைிே ேீன்  
60) ெில ைாவேங்களில் விதைதயச் சுற்ைி எந்ை உதைப்பகுைியும் காணப்படுவைில்தல இைதை ைிைந்ை 

விதைகளுதடய ைாவேங்கள் என்று சபயர் எகா : தபைஸ், தபன் 
61) பிரிக்க முடிந்ை விதைகதள உதடய ைாவேங்கள் இரு வித்ைிதலத் ைாவேங்கள் ஆகும் 
62) பிரிக்க முடியாை விதைகதள உதடய ைாவேங்கள் ஒரு வித்ைிதலத் ைாவேங்கள் ஆகும் 
63) நச்சுப் பாம்புகள் நாகப்பாம்பு, கட்டுவிரியன், இோஜநாகம்  
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64) முைதலகளுக்கு நிைக்குருடு உண்டு 
65)  

 
66) பச்மொந்ைியின் நாக்கு உடலின் நீளத்தைப் மபால் இருேடங்கு ஆகும் 
67) இோஜநாகம் சுோர் 5.5ேீட்டர் வதே நீளமுதடயது 
68) உலகின் ேிகப் சபரிய நஞ்சுப் பாம்பு இோஜநாகம் 
69) இோஜநாகத்ைின் ஒருதுளி நஞ்சு 30ேைிைர்கதள சகால்லும் ைிைனுதடயது 
70) நீலத்ைிேிங்கலம் என்பது வாழும் உயிரிைங்களில் ேிகப்சபரியது 
71) நீலத்ைிேிங்கலத்ைின் எதட சுோர் 22 யாதைகளின் எதடக்கு ெேம் 
72) விண்சவளிக்கு அனுப்பபட்ட முைல் விலங்கு நாய் ( தலக்கா ) 
73) பசுவிற்கு வியர்தவச் சுேப்பிகள் அைன் மூக்கில் இருக்கும் 
74) ைதேயில் முதுகுபடும்படி உைங்கும் ஒமே விலங்கு ேைிைன் 
75) யாதையின் சவட்டுப் பற்கமள ைந்ைங்கள் 
76) யாதையின் நாெி, மேலுைட்டின்  ோறுபட்ட வடிவமே துைிக்தக  
77) ஒரு சநருப்புக்மகாழியின் முட்தட 22மகாழி முட்தடகளுக்கு ெேம் 
78) புற்றுமநாய் உட்பட எந்ை மநாயும் வோை ஒமே உயிரிைம் சுைாேீன் 
79) ஒரு ெிங்கம் கர்ஜிப்பதை 5 கி.ேீ வதே மகட்க முடியும் 
80) உலகின் ேிகப்சபரிய பாம்பு அைமகாண்டா. இது முட்தடயிடாது குட்டி ஈனும் 
81) ையிோக ோற்ை முடியாை பால் ஒட்டகப் பால் 
82) நாக்தக நீட்ட முடியாை ஒமே உயிரிைம் முைதல 
83) அதைத்து ைிதெகளிலும் பைக்கும் ஒமே பைதவ மைன்ெிட்டு 
84) உலகின் எந்ை இடத்ைில் மவண்டுோைாலும் வெிக்கக் கூடிய பூச்ெியிைங்கள் சகாசு,ஈ,மைைி 
85) ேைிைன் ஒரு பாலூட்டி 
86) ஒரு செல் ைாவேம் கிளாேிமடாமோைஸ் 
87) நடக்கத் சைரியாை பைதவகள் ேேங்சகாத்ைி, மைன்ெிட்டு 
88) ஒட்டகத்தைப் விட அைிக நாட்கள் குடிநீர் இன்ைி வாழ முடிந்ை விலங்கு கங்காருஎலி 
89) ேைிை உடலில் ேட்டும் 17,000 வதக நுண்கிருேிகள் வாழ்கின்ைை 
90) இடக் தகப் பழக்கம் உதடய விலங்கு துருவக்கேடிகள் 
91) கூோை பிமளடின் முதையில் கூட அடிபட்டுக் சகாள்ளாேல் கடந்து மபாகக்கூடியது நத்தை 
92) உலகில் அைிக வதகபாடுகள் சகாண்ட உயிரிகள் நுண்ணுயிரிகள் 
93) ஒரு புள்ளி இடத்தை 70,000 அேீபாக்களால் நிேப்ப முடியும் 
94) கழிவுப் சபாருள்கள் ேண்புழுக்களால் ெிதைவுற்று மைான்றுவது கலப்புப் புழு உேம் 
95) ஒரு நாளில் ைன் எதடக்குச் ெேோை அளவு உணதவ உண்ணுவது ேண்புழு 
96) நீரின் மூலோக பேவக்கூடிய மநாய்கள் காலோ, தடபாய்டு, ெீைமபைி, ேஞ்ெள்காோதல 
97) உலக ேக்கள் சைாதகயில் 25% ேக்களுக்கு பாதுகாப்பாை குடிநீர் கிதடப்பைில்தல 
98) காற்ைிைால் பேவும் மநாய்கள் ஒவ்வாதே, இருேல் ,ெளி, இையமநாய்கள், சுவாெக் மகாளாறுகள், 

புற்றுமநாய் 
99) ஒலிதய அளக்க பயன்படும் அலகு சடெிபல் 
100) 10 முைல் 20 சடெிபல் வதேயிலாை  ஒலிதய ேட்டுமே ேைிைைால் மகட்க இயலும் 

வ.எண் பாகம் ஒரு வித்ைிதலத் ைாவேம் இரு வித்ைிதலத் ைாவேம் 

1)  மவர் ெல்லிமவர் ஆணிமவர் 

2)  நேம்பதேவு இதணப்மபாக்கு நேம்பதேவு 
எ.கா : புல் 

வதலப்பின்ைல் நேம்பதேவு 
எ.கா : செம்பருத்ைி 
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101) ெிதைவுைாக் கழிவுக்கு எ.கா பாலிைீன் தப 
102) ேண்புழு வளர்க்கும் இடத்ைிற்கு உேக்குழி என்று சபயர் 
103) ெிதைவுறு சபாருள்கதள ேண்ணில் ேக்கச் செய்பதவ நுண்ணுயிரிகள் 
104) 1862 ஆம் ஆண்டு இலண்டைில் நடந்ை ெர்வமைெ சபாருட்காட்ெியில் ைான் பிளாஸ்டிக் அைிமுகம் 

செய்யப்பட்டது  
105) ஒரு மோட்டார் வாகைத்தை ஓட்ட பயன்படும் எரிசபாருளின் அளவு 30% ேீைி 70% எரிசபாருள் 

கார்பன் மோைாக்தெடாக சவளிமயறுகிைது 
106) கல்பைாொவ்லா முைன் முைலில் விண்சவளிக்குச் சென்ை விண்கலத்ைின் சபயர் சகாலம்பியா 
107) ெில ோற்ைங்கள் நிகழும் மபாது ோற்ைேதடந்ை சபாருள்கள் ைங்கள் இயல்பு நிதலக்கு ைிரும்பி 

வருவது ேீள்ோற்ைங்கள் 
108) ெில ோற்ைங்கள் நிகழும் மபாது ோற்ைேதடந்ை சபாருள்கள் ைங்கள் இயல்பு நிதலக்கு ைிரும்ப 

இயலாைது ேீளா ோற்ைங்கள் 
109) நல்ல பயன்கதளத் ைரும் ோற்ைங்கள் விரும்பத்ைக்க ோற்ைங்கள் 
110) நல்ல பயன்கதளத் ைோை ோற்ைங்கள் விரும்பத்ைகாை ோற்ைங்கள் 
111) முதையாை கால இதடசவளியில் ேீண்டும் ேீண்டும் நிகழும் ோற்ைங்கள் கால ஒழுங்கு ோற்ைம் 

எ.கா இைய துடிப்பு 
112) முதையாை கால இதடசவளியில் ேீண்டும் ேீண்டும் நிகழாை ோற்ைம் கால ஒழுங்கற்ை ோற்ைம் 

எ.கா நிலநடுக்கம் 
113) சவப்பம் உேிழப்பட்டு நிகழும் ோற்ைங்கள் சவப்பம் உேிழ் ோற்ைங்கள் 
114) சவப்பம் உைிஞ்ெப்பட்டு நிகழும் ோற்ைங்கள் சவப்பம் சகாள் ோற்ைங்கள் 
115) நிைம் ,அளவு, வடிவத்ைின் அடிப்பதடயில் சபாருள்கதளப் பிரித்ைல் தகயால் பிரித்சைடுத்ைல் 

எைப்படும் 
116) ைாைியங்கதளப் பிரித்சைடுக்கும் முதை தூற்றுைல் 
117) ஒமே கலதவயில் உள்ள சபாருள்களின் பருேைளவு மவறுபட்டால் அதை ெலித்ைல் முதையில் 

பிரிக்கலாம் 
118) ஒரு நீர்ேத்தை சவப்பத்ைால் ஆவியாக ோற்றும் முதை ஆவியாைல் எைப்படுகிைது 
119) நீர்ேங்களில் கதேந்துள்ள ைிண்ேப்சபாருள்கதளப் பிரிக்கும் முதைகள் ஆவியாைல், ஆவி சுருங்கி 

நீர்ேோைல், படிகோைல் 
120) நீரில் கதேயாை ைிண்ேங்கதளயும் ஒன்தை விட ேற்சைான்று கைோை பகுைிப்சபாருள்களாய்க் 

சகாண்ட கலதவகதளயும் சைளியதவத்ைல், சைளிய தவத்து இறுத்ைல், வடிகட்டுைல் மூலோகப் 
பிரிக்கலாம் 

121) ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் சுோர் 3.5 கிோம் உப்பு கதேந்துள்ளது 
122) கடல் நீரில் நாம் உண்ணும் உப்பு ேட்டும் இல்லாேல் 50 க்கும் மேற்ப்பட்ட கைிேங்கள் உள்ளை 
123) ேணலும் ,நீரும் கலந்ை கலதவதய சைளிய தவத்து இறுத்து வடிகட்டல் மூலோகப் பிரிக்கலாம் 
124) ேதவயும் நீரும் கலந்ை கலதவதய வடிகட்டல் மூலோகப் பிரிக்கலாம் 
125) உப்பும் நீரும் கலந்ை கலதவதய ஆவியாக்குைல் மூலோகப் பிரிக்கலாம் 
126) கலதவயில் உள்ள மலொை ோசுக்கதள நீக்க ஏற்ை முதை தூற்றுைல் 
127) கலதவயில் உள்ள சபாருள்களின் அளதவ அடிப்பதடயாகக் சகாண்ட பிரித்ைல் முதை ெலித்ைல் 
128) பழச்ொறு ையாரிப்பில் ொற்ைிலிருந்து விதைகதளப் பிரிக்க ஏற்ை முதை வடிகட்டுைல் 
129) உப்தபக் கடல்நீரிலிருந்து பிரிக்கும் முதை ஆவியாைல் 
130) ஆய்வகங்களில் வடிகட்ட பயன்படுவது வடிைாள் 
131) உப்பளங்களில் உப்தபப் பிரித்சைடுக்க தகயாளப்படும் முதை படிகோைல் 
132) சபட்மோல் ,ேண்சணண்ணயிலிருந்து அந்துருண்தட ( நாப்ைலின் ) வதே ஏைக்குதைய எண்பத்ைாறு 

வதகயாை சபாருள்கள் கச்ொ எண்சணய் எனும் கலதவயில் இருந்மை பிரித்சைடுக்கப்படுகின்ைை 
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133) ெிசேண்ட், ேணல், நீர் மெர்ந்ை கலதவமய ெிசேண்ட் ொந்து ஆகும்  
134) ெிசேண்ட், ேணல், ெிறு கருங்கற்கள், நீர் ஆகியதவ கலந்ை கலதவ கான்கிரீட் 
135) சவப்பத்ைால் உருகி இளகிப்மபாகும் ெில பிளாஸ்டிக்குகள் குளிே தவத்ைால் உறுைியாகுகின்ைை. 

இதவ இளகும் பிளாஸ்டிக்குகள் எை அதழக்கப்படுகின்ைை. எ.கா பாலிைீன் தபகள் 
136) சவப்பப்படுத்தும் மபாது சகட்டியாகியும், குளிே தவக்கும் மபாது ோற்ை முடியாை அளவிற்கு இறுகி 

உறுைியாகும் சபாருள்கள் இறுகும் பிளாஸ்டிக்குகள் எை அதழக்கப்படுகின்ைை. எ.கா பிளாஸ்டிக் 
நாற்காலி, ேின் சபாத்ைான் 

137) 100% ேறு சுழற்ெி செய்யப்படும் சபாருள் கண்ணாடி ேட்டுமே 
138) நூதலப் பிரிக்கும் மபாது கிதடக்கும் சேல்லியப் பகுைிமய இதழ எைப்படும் 
139) ைாவேங்களிலிருந்து பருத்ைி, ெணல், மைங்காய் நார் இதழகளும், பட்டுப்பூச்ெியிலிருந்து பட்டு 

இதழயும், செம்ேைி ஆடு மபான்ை கால்நதடகளின் மோேத்ைிலிருந்து கம்பளி இதழயும் இயற்தக 
இதழகளாகும் 

140) பாலிசயஸ்டர், தநலான், மேயான் மபான்ைதவ செயற்தக இதழகளாகும் 
141)  சுண்ணாம்புக்கல், களிேண் ஆகியவற்றுடன் ஜிப்ெம் மெர்த்து ெிசேண்ட் ையாரிக்கப்படுகிைது 
142) பிளாஸ்டிக் ைண்ணரீ் பாட்டில்கள் பி. வி. ெி பிளாஸ்டிக்கால் ஆைது 
143) ேறுசுழற்ெிக்குப் பயன்படாை பிளாஸ்டிக் இறுகும் பிளாஸ்டிக் 
144) வாளிகள் இளகும் பிளாஸ்டிக்கால் ையாரிக்கப்படுகிைது 
145) கண்ணாடியில் பயன்படும் மவைிப்சபாருள் மொடியம் ெிலிக்மகட் 
146) கண்ணாடியின் ஒரு பக்கத்ைில் மவைிப்சபாருள் பூெிய கண்ணாடி முகம் பார்க்க பயன்படுகிைது 
147) பஞ்ெில் உள்ள மவைிப்சபாருள் செல்லுமலாஸ் 
148) செயற்தக இதழ மூலம் ையாரிக்கப்படும் சபாருளுக்கு எ. கா பாோசூட்  
149) PVC எனும் இளகும் பிளாஸ்டிக்கின் மவைிப்சபாருளின் சபயர் பாலிவிதைல் குமளாதேடு 
150) ஜிப்ெம் என்பது கால்ெியம் ெல்மபட் 
151) மொப்பு ையாரித்ைலுக்குத் மைதவயாை மூலப்சபாருள்கள் மொடியம் தெட்ோக்தெடு, எண்சணய் 

அல்லது சகாழுப்பு 
152) நீளத்ைின் S.I அலகு ேீட்டர் 
153) நிதையின் S.I அலகிற்காை குைியடீு கி.கி 
154) ஒரு சேட்ரிக் டன் என்பது 1000 கிமலாகிோம்  
155) காலத்ைின் S.I அலகு விநாடி 
156) ஒரு ேணி = 3600 விநாடி 
157) ஒரு குவிண்டால் 100 கிமலாகிோம் 
158) சநய் ேற்றும் எண்சணதய அளக்கப் பயன்படுவது அளவடீ்டுமுகதவ 
159) SI என்பது The System International D Units 
160) FPS என்பது Foot, Pound, Second 
161) CGS என்பது Centimetre, Gram, Second 
162) MKS என்பது Metre, Kilogram, Second 
163) ைற்காலத்ைில் மநேத்தை துல்லியோக அளவிடப் பயன்படும் கடிகாேம் அணுகடிகாேம் 
164) ஒரு சபாருளில் அடங்கியுள்ள பருப்சபாருளின் அளமவ அப்சபாருளின் நிதை எைப்படும் 
165) நீளத்ைின் துதணப் பன்ேடங்கு ேில்லி ேீட்டர் 
166) அதைவருக்கும் ஒமே ோைிரியாை அளதவப் சபை ைிட்டஅளவடீு பயன்படுகிைது 
167) அடிப்பதட அளவுகள் நீளம்,  நிதை, காலம் 
168) FPS முதையில் நிதையின் அலகு பவுண்டு 
169) MKS முதையில் நீளத்ைின் அலகு ேீட்டர் 
170) அடி என்பது FPS நீளத்ைின் அலகாகக் கருைப்படுகிைது 
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171) பன்ைாட்டு அலகு முதையின் குைியடீு SI 
172) பல அலகு முதைகளிைால் ஏற்ப்படும் குழப்பத்தைத் ைீர்க்க சகாண்டு வேப்பட்டது பன்ைாட்டு 

அலகு முதை  ( 1971 ) 
173) ஒரு விநாடி என்பது 10,00,000 தேக்மோ விநாடி 
174) கிமலாகிோேின் ( நிதை ) பன்ேடங்குகள் குவிண்டால், சேட்ரிக் டன்.  

துதணப் பன்ேடங்குகள் ேில்லி கிோம், கிோம் 
175) விநாடியின் பன்ேடங்குகள் நிேிடம், ேணி, நாள், வாேம், ோைம், ஆண்டு 

துதணப் பன்ேடங்குகள் ேில்லி விநாடி, தேக்மோ விநாடி 
176) ைதேயில் உருளும் பந்ைின் இயக்கம் மநர்மகாட்டு இயக்கம் 
177) மோமபாவின் ைந்தை எைப்படுபவர் ஐெக் அெிமோ 
178) மநேத்தைப் சபாருத்து ஒரு சபாருளின் நிதல ோைாேல் இருந்ைால் அது ஓய்வு நிதல 
179) புவிதயச் சுற்றும் நிலவின் இயக்கம் வட்ட இயக்கம்  
180) ேின் தூக்கியின் இயக்கம் மநர்மகாட்டு இயக்கம் 
181) ஒமே மநேத்ைில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கங்கதளப் சபற்ைிருக்கும் சபாருளுக்கு எ. கா 

ேிைிவண்டி 
182) புவியின் சுழற்ெி இயக்கத்ைின் விதளவு இேவு பகல் மைான்றுைல் 
183) ஓய்வும், இயக்கமும் ஒன்றுக்சகான்று சைாடர்புதடயை 
184) முன்னும் பின்னும் அல்லது வலமும் இடமும் செல்லும் இயக்கம் அைிர்வு இயக்கம் 
185) ைிருவிழாக்களில் ேைிைர்களின் இயக்கம் ஒழுங்கற்ை இயக்கம் 
186) 100ேீ ஓட்டப் பந்ையத்ைில் பங்மகற்கும் வேீைின் இயக்கம்  மநர்மகாட்டு இயக்கம் 
187) சைன்தை ேேத்ைிலிருந்து கீமழ விழும் மைங்காயின் இயக்கம் மநர்மகாட்டு இயக்கம் 
188) நிேிர்ந்ை ெீோை நதடயுடன் செல்லும் இோணுவ வேீர்களின் இயக்கம் ெீோை இயக்கம்  
189) கால் பந்ைாட்டத்ைில் பந்ைின் இயக்கம் ஒழுங்கற்ை இயக்கம் 
190) நாயினுதடய வாலின் இயக்கம் அைிர்வு இயக்கம் 
191) யாதையினுதடய காைின் இயக்கம் அதலவு இயக்கம்  
192) ோக்ைதடட் ஓர் இயற்தகக் காந்ைம் 
193) காந்ைத்ைில் ஈர்ப்பு ெக்ைி அைிகமுள்ள பகுைி இரு முதைகளிலும் 
194) ோலுேிகளுக்கு ைிதெக்காட்டும் கருவிகதள அளித்ைவர்கள் ெீைர்கள் 
195) ெக்ைி வாய்ந்ை ேின் காந்ைம் பயன்படும் கருவி பளுதூக்கிகள் 
196) ைாைியங்கி படிக்கட்டுகளில் பயன்படுவது ேின் காந்ைம்  
197) காந்ைம் முைன் முைலில் கண்டைியப்பட்ட இடம் சேக்ைெீியா 
198) காந்ைத்தைக் கண்டுபிடித்ைவர் ோக்ைஸ் 
199) ேிைக்கும் சைாடர்வண்டி என்பது ேின்காந்ை சைாடர்வண்டி 
200) ேின்காந்ை சைாடர்வண்டிக்கு ெக்கேங்கள் கிதடயாது 
201) 1853 ஆம் ஆண்டு இந்ைியாவின் முைல் சைாடர்வண்டி மும்தபயிலிருந்து ைாமை என்ை ஊருக்குச் 

சென்ைது 
202) சஜயண்ட் வலீ் எைப்படும் ேிகப்சபரிய இோட்டிைங்கதள இயக்க ேின் காந்ைம் பயன்படுகிைது 
203) டார்ச் விளக்கு மவைி ஆற்ைதல ஒளி ஆற்ைலாக ோற்றுகிைது 
204) வாசைாலி ேின் ஆற்ைதல ஒலி ஆற்ைலாக ோற்றுகிைது 
205) இஸ்ைிரிப்சபட்டி ேின் ஆற்ைதல சவப்ப ஆற்ைலாக ோற்றுகிைது 
206) ேின் மோட்டார் ேின் ஆற்ைதல இயந்ைிே ஆற்ைலாக ோற்றுகிைது 
207) ேின்ைாக்கி ( Generator ) இயந்ைிே ஆற்ைதல ேின் ஆற்ைலாக ோற்றுகிைது 
208)            சபாருள்                    _   ஆற்ைல் வதக 

       சூரியன்                         _   சவப்ப ஆற்ைல் 
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       நிலக்கரி                        _    மவைி ஆற்ைல் 
       ோக்சகட்                        _    இயந்ைிே ஆற்ைல்  
       ஏரியில் உள்ள நீர்               _    நிதல ஆற்ைல் 
       சூரிய ேின்கலன்                 _    ேின் ஆற்ைல் 
       நீர் வழீ்ச்ெி                      _    இயக்க ஆற்ைல் 
       அமுக்கப்பட்ட சுருள்வில்        _     நிதல ஆற்ைல் 
       ொணம்                          _    மவைி ஆற்ைல் 
       நகரும் மேகம்                  _     இயக்க ஆற்ைல் 
       விைகு                           _    மவைி ஆற்ைல் 

209) சவப்பம் ஒரு வதக ஆற்ைல் என்பதைக் கண்டுபிடித்ைவர் மஜம்ஸ் ஜூல் 
210) நிலக்கரிதய எரிக்கும் மபாது அைன் மவைி ஆற்ைல் சவப்ப ஆற்ைலாக ோற்ைப்படுகிைது 
211) மவதல செய்வைற்காை ைிைதே ஆற்ைல் 
212) ெதேயல் மொடாவுடன் விைிகதேச் மெர்த்ைால் சவளிப்படுவது கார்பன் தட ஆக்தெடு 
213) நீோற்ைதலப் பயன்படுத்ைி ேின்ைாற்ைல் ைாயாரிக்க உைவும் ொைைம் ேின்ைாக்கி 
214) நீர் ேின் ஆற்ைல் ையாரிக்கப்படும் இடங்கள் மேட்டூர், பவாைிொகர் 
215) எல்லா வதக ஆற்ைல்களுக்கும் மூலோகச் செயல்படுவது சூரியன் 
216) இயங்கும் சபாருசளான்தை ஓய்வு நிதலக்குக் சகாண்டு வேத் மைதவயாை ஆற்ைல் இயந்ைிே 

ஆற்ைல் 
217) உோய்வின் மூலம் கிதடக்கும் ஆற்ைல் சவப்ப ஆற்ைல் 
218) கணக்கீட்டு கருவிகளில் பயன்படுவது சூரிய ேின்கலம் 
219) தேக்மோமபாைில் ஒலி ஆற்ைல் ேின் ஆற்ைலாக ோற்ைப்படுகிைது 
220) ஆற்ைலின் அலகு ஜூல் 
221) ஒளிச் மெர்க்தகயின் மபாது ஒளி ஆற்ைல் மவைி ஆற்ைலாக ோற்ைப்படுகிைது 
222) சைாதலமநாக்கிதயக் கண்டுபிடித்ைவர் கலிலிமயா ( 1609ல் )  
223) கலிலிமயா பயன்படுத்ைிய சைாதலமநாக்கி ைற்மபாது இத்ைாலி நாட்டிலுள்ள பிளாேன்ஸ் நகரில் 

உள்ளது  
224) சூரிய ஒளி புவிதய அதடய 8 நிேிடங்கள் 20 விநாடிகள் ஆகிைது 
225) உலக விண்சவளி ஆண்டு 2009 
226) ைன் வழிமய ஒளிதயச் செல்ல அனுேைிக்கும் சபாருள்கள் ஒளிபுகும் சபாருள்கள் 
227) ைன் வழிமய ஒளிதயச் செல்ல அனுேைிக்காை சபாருள்கள் ஒளிபுகாப் சபாருள்கள் 
228) ைன் வழிமய பகுைியாக ஒளிதயச் செல்ல அனுேைிக்கும் சபாருள்கள் ஒளி கெியும் சபாருள்கள் 

எ.கா எண்சணய் ைடவிய காகிைம் 
229) நிழல்கதள உருவாக்குபதவ ஒளிபுகாப் சபாருள்கள் ேட்டுமே 
230) நிழல்கள் உருவாக மைதவயாைதவ ஒளிமூலம், ஒளிபுகாப் சபாருள், ைிதே 
231) சபாருள்கதளப் பார்க்க நேக்குத் மைதவ ஒளி 
232) சூரிய தேயக் மகாட்பாட்தட முைன் முைலில் அைிமுகப்படுத்ைியவர் மகாபர் நிக்கஸ் 
233) மகாபர் நிக்கஸ் மகாட்பாட்டிதை உறுைி செய்து நிரூபித்துக் காட்டியவர் கலிலிமயா 
234) ஒளியின் பாதை மநர்மகாட்டுப்பாதை 
235) ெேைளத்தைக் சகாண்ட பளபளப்பாை சபாருள்களின் ேீது ஒளிபட்டால் நிகழ்வது எைிசோளிப்பு 
236) ஒளியின் மநர்மகாட்டு இயக்கத்ைால் நிகழும் இயற்தக நிகழ்வு கிேகணம் உண்டாைல் 
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STD – VII 
01) அேக்குப் பூச்ெி சுேக்கும் ஒரு வதக பிெின் அேக்கு ஆகும் 
02) லாோ என்ை ஒரு வதக கம்பளி ஆட்டிலிருந்து கம்பளி எடுக்கப்படுகிைது 
03) ஆஸ்ைிமேலிய விஞ்ஞாைிகள் கண்டுபிடித்ை  மைாலிதை மெைப்படுத்ைாேல் கம்பளிதய எடுக்கும் 

முதை பமயாகிளிப் 
04) பட்டு வதககள் :  ேல்சபரிபட்டு, டாெர்பட்டு, எரிபட்டு, முகாபட்டு 
05) ேிக அைிக அளவில் பயைில் உள்ள பட்டு ேல்சபரி பட்டு 
06) ைேத்ைில் ெிைந்ைது  ேல்சபரி பட்டு 
07) பட்டுக்கூட்டிலிருந்து இதழகதளப் பிரித்சைடுக்கும் முதைக்கு சுருளுைல் என்று சபயர் 
08) ெீைாதவச் மெர்ந்ை தெலிங்ெி என்ை மபேேெிைான் முைன் முைலில் பட்தட கண்டுபிடித்ைாகக் 

கூைப்படுகிைது 
09) உலகின் பட்டு உற்பத்ைியில் 2ம் இடத்ைில் உள்ள நாடு இந்ைியா (முைலிடம் ெீைா)  
10) ைேிழ் நாட்டில் பட்டு உற்பத்ைி செய்யும் ெில முக்கிய இடங்கள் காஞ்ெிபுேம், ெிறுவந்ைாடு, ைிருபுவைம், 

ஆேணி 
11) இதழகளின் இோணி இயற்தகப் பட்டு 
12) மைைில் உள்ள கூட்டுப் சபாருளின் அளவு : ெர்க்கதே - 75%,  நீர் - 17%, ைாது உப்புகள்  -  8%    
13) ெில வதக இந்ைிய மைைகீ்கள் : பாதைத் மைை ீ (ஏபிஸ் டார்மெட்டா), ெிைியத்மைை ீ(ஏபிஸ் புமளாரியா) 

இந்ைியத்மைை ீ (ஏபிஸ் இண்டிகா) 
14) இந்ைியாவில் முட்தட உற்பத்ைிதய அைிகப்படுத்ை மேற்சகாள்ளப்படும் புைிய அைிவியல் 

நதடமுதைக்கு சவள்ளிப்புேட்ெி என்று சபயர் 
15) அதடகாத்ைலுக்குப் பிைகு மகாழிமுட்தடகள் 21 நாட்களுக்குப் பிைகு குஞ்சு சபாைிக்கும்  
16) ஓர் விலங்கு சைாடர்ந்து இல்லாைிருந்ைால் அதவ அழிந்ை இைம் எைப்படும் 
17) ஓர் விலங்கு அழியக்கூடிய ஆபத்ைாை நிதலயில் இருந்ைால் அதவ அழிந்து சகாண்டிருக்கும் இைம் 

எைப்படும் 
18) விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக ஏற்படுத்ைப்பட்ட அதேப்பு புளுகிோஸ் 
19) உயிரிைங்கள் உணதவ உட்சகாள்ளும் முதையும் அைதைப் பயன்படுத்தும் முதையுமே உணவூட்டம் 

எைப்படும் 
20) இரு சவவ்மவறு உயிரிைங்கள் ஒன்ைாக இதணந்து வாழ்ந்து ஒன்று ேற்சைான்ைால் பயன் 

அதடந்ைால் அவ்வாழ்க்தகமுதை கூட்டுயிர் வாழ்க்தகமுதை எைப்படும். எ .கா தலக்கன்கள் 
21) தலக்கன்கள் என்பது ஒரு ஆல்கா ேற்றும் ஒரு பூஞ்தெ இதடமய  காணப்படும் கூட்டுயிர் 

வாழ்க்தகமுதை ஆகும்  
22) பூச்ெிகதள உண்ணும் ைாவேங்கள் சநப்பந்ைஸ், வைீஸ் பிதளட்ோப் 
23) ஒரு செல் உயிரி அேீபா 
24) அேீபா ைிட உணதவ உடலின் மேற்பேப்பு வழியாக எடுத்துக் சகாள்கிைது. இவ்வதக 

உணவூட்டத்ைிற்கு முழு விலங்கு ஊட்டமுதை ( மொமலாமொயிக் ஊட்டமுதை ) என்று சபயர்  
25) நேது வாய் குழியினுள் மூன்று மஜாடி உேிழ் நீர் சுேப்பிகள் உள்ளை 
26) வாய்க்குழிதயயும் இதேப்தபயும் இதணக்கும் ஓர் குழாய் உணவுக்குழல் 
27) உணவு ேண்டலத்ைினுள் உணவாைது அதைத்து செரிோை நிதலகதளயும் கடக்க ெோெரியாக 24 

ேணி மநேம் எடுத்துக் சகாள்கிைது  
28) இதேப்தப சுேக்கும் சநாைிக்கு இதேப்தப நீர் என்று சபயர் 
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29) ெிறு குடலின் நீளம் சுோர் 7 ேீட்டர் 
30) சபருங்குடலின் நீளம் சுோர் 1.5ேீட்டர் 
31) ஒரு வயது குழந்தையாக இருக்கும் மபாது மைான்றும் பற்கள் பால் பற்கள் 
32) பால் பற்களின் எண்ணிக்தக 20 
33) பால்பற்கள் குழந்தையின் ஏழு அல்லது எட்டு வயது வதேேட்டுமே இருக்கும் 
34) பால் பற்கள் விழுந்ைவுடன் வளரும் புைிய வதக பற்கள் நிதலத்ை பற்கள் 
35) நிதலத்ை பற்களின் எண்ணிக்தக 32 ( மேற்புைத் ைாதடப்பற்கள் 16, கீழ்புைத் ைாதடப் பற்கள் 16 )  
36) பற்களின் நான்குவதக : சவட்டுப்பற்கள், மகாதேப்பற்கள், முன்கடவாய்ப் பற்கள்,பின்கடவாய்ப் பற்கள் 
37) பற்கள் இல்லாைது பைதவகள் 
38) பற்கள் எலிகளுக்கு சைாடர்ந்து வளர்ந்து சகாண்மட இருக்கும் 
39) ஒரு ோடு ஏைக்குதைய 40,000 முைல் 60,000 முதை அதெமபாடும் 
40) நேது உடலின் ேிகக் கைோை உறுப்பு மைால் 
41) நம் உடல் எதடயில் ஏைக்குதைய 7 கிமலா மைால் உள்ளது 
42) மைால் என்பது ஓர் உணர் உறுப்பு 
43) நேது உடலிற்கு ஒரு வடிவத்தை அளிப்பது மைால் 
44) ைதெேண்டலத்ைிலுள்ள மூன்று வதகயாை ைதெகள் : 1) எலும்புத் ைதெகள் ( வரியுதடத் ைதெகள் )  

  2) உள்ளுறுப்புத் ைதெகள் ( வரியற்ை ைதெகள் )  3) இையத் ைதெகள் 
45) எலும்புகளுடன் இதணக்கப்பட்டுள்ள ைதெகள் எலும்புத் ைதெகள் 
46) இேத்ை குழாய்களின் சுவர்களிலும் இதேப்தப, குடல் மபான்ைவற்ைின் சுவர்களிலும் காணப்படும் 

ைதெகள் உள்ளுறுப்புத் ைதெகள் 
47) இையத் ைதெ இையத்ைில் ேட்டுமே காணப்படும் ெிைப்புத் ைதெயாகும் 
48) இேத்ை ெிவப்பு அணுக்களில் உள்ள ெிவப்பு நிைேி ெமீோகுமளாபின் 
49) இையம் ைதெ நார்களால் ஆைது 
50) இேத்ை குழாய்களின் மூன்று வதககள் : 1) ைேைிகள் 2) ெிதேகள் 3) இேத்ை ைந்துகிகள் 
51) மூதள ைண்டுவடம் ேற்றும் நேம்புகளால் ஆைது நேம்பு ேண்டலம் 
52) நம்முதடய முக அதெவுகளுக்கு காேணம் 40 வதகயாை ைதெகளின் செயல்பாட்டின் சவளிப்பாடு 

ஆகும் 
53) நண்டு, கல்இைால் மபான்ைவற்ைில் இேத்ைம் நீல நிைோகக் காணப்படும் 
54) கேப்பான் பூச்ெியில் இேத்ைம் நிைேற்ைைாகக் காணப்படும் 
55) நேம்புேண்டலத்ைின் இரு வதககள் : 1) தேய நேம்பு ேண்டலம்  2) சவளிச்செல் நேம்புேண்டலம் 
56) மூதள ேற்றும் ைண்டுவடத்ைிைால் ஆைது தேய நேம்பு ேண்டலம்    
57) மூதள நேம்புகள் ேற்றும் ைண்டுவடநேம்புகளால் ஆைது சவளிச்செல் நேம்புேண்டலம் 
58) ெித்ை ேருத்துவத்ைின் ைந்தை எை அதழகப்படுபவர் அகஸ்ைியர் 
59) ைிோவிட முதை ேருத்துவம் ெித்ை ேருத்துவம் 
60) ைேிழ்நாட்டில் மைான்ைிய ேிகத் சைான்தேயாை ேருத்துவ முதை ெித்ை ேருத்துவம்  
61) ெித்ை ேருத்துவம் மைான்ை அடித்ைளேிட்டவர்கள் 18 ெித்ைர்கள் 
62) ெித்ைர் என்பது “ெித்ைி” என்ை சொல்லில் இருந்து மைான்ைியைாகும் 
63) ெித்ைர்களின் சபாதுவாை கருத்து ”உணமவ ேருந்து ேருந்மை உணவு” 
64) ேிகப்பழதேயாை ெிகிச்தெ முதை ஆயுர்மவைா 
65) ஆயுர்மவைா என்பது உயிதேப் பற்ைிய அைிவியலாகும்.( ஆயுர்-உயிர், மவைம்-அைிவியல் ) 
66) மயாகா, ைியாைம், ஆன்ோதவத் தூய்தேயாக்குைல் மபான்ை முதைகளில் குணோக்குவது ஆயுர்மவை 

ெிகிச்தெயாகும் 
67) மொேிமயாபைி முதைதயக் முைன் முைலில் அைிமுகப்படுத்ைியவர் ொமுமவல் ொைிேன் 
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68) யுைாைி ேருத்துவ முதைதயக் கண்டைிந்ைவர்கள் கிமேக்க நாட்டின் ெிப்மபா கிமேட்டஸ் ேற்றும் 
மோோைிய நாட்டின் மகலன்  

69)  உணவுப் சபாருள்களின் இயல்பாை நிதலயிமலமய, சகட்டுப்மபாகாேல் வணீாகாேல் நீண்ட 
நாட்களுக்கு தவத்ைிருக்கும் முதை பைப்படுத்துைல் 

70) பாக்டீரியா, பூஞ்தெ ேற்றும் ெில நுண்ணுயிரிகள் உணாவுப் சபாருள்களில் வளர்ச்ெியதடயாேல் 
பாதுகாக்கும் முதை பைப்படுத்துைல் 

71) X கைிர்கள் அல்லது காோ கைிர்கள் அல்லது புை ஊைாக்கைிர்கள் மூலம் உணவிலுள்ள பாக்டீரியாக்கள் 
ேற்றும் பூஞ்தெகதளக் சகால்லும் முதை கைிர் வசீ்சு முதை 

72) வார்ேிங் (1909) நீர்த் மைதவயின் அடிப்பதடயில் ைாவேங்கதள மூன்று வதகயாகப் பிரித்ைார். அதவ :  
 1) நீர் வாழ்த் ைாவேங்கள் (எ.கா) அல்லி, ைாேதே  2) இதடநிதலத் ைாவேங்கள் (எ.கா) மகாதுதே, ோ, 
மவம்பு   3) வைள் நிலத் ைாவேங்கள் (எ.கா) ெப்பாத்ைிக் கள்ளி 

73) ைண்டின் அளவு  ேற்றும் அதேப்பின் அடிப்பதடயில் பூக்கும் ைாவேங்கள் மூன்று வதகப்படும்.அதவ: 
01) ெிறு செடிகள் (எ.கா) முள்ளங்கி, மகாதுதே, சநல், சூரியகாந்ைி 
02) புைர்செடிகள் (எ.கா) மோஜா, ேல்லிதக, குமோட்டன், துளெி, எலுேிச்தெ 
03) ேேங்கள் (எ.கா) மவம்பு, ோ, மைக்கு, சைன்தை 

74) ஆணிமவர்த்சைாகுப்பு காணப்படும் ைாவேங்களுக்கு (எ.கா) ோ, மவம்பு, மகேட், முள்ளங்கி 
75) மவற்ைிடமவர்த் சைாகுப்பு காணப்படும் ைாவேங்களுக்கு (எ.கா) சநல், புல், ேக்காமொளம் 
76) ைாவேத்ைின் இைப்சபருக்கத்தை மேற்சகாள்ளும் இைப்சபருக்க உறுப்பு ேலர் 
77) ேலரின் நான்கு பாகங்கள் :1)புல்லி வட்டம், 2)அல்லி வட்டம், 3)ேகேந்ைத் ைாள் வட்டம், 4)சூலக வட்டம் 
78) ெித்ைர்” என்பைன் சபாருள் முடிவற்ை மபோைந்ைம் 
79) முைல் ெித்ைர் அகஸ்ைியர் 
80) ைேிழ்நாட்டில் காணப்படும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முதை ேட்டுமே ேலரும் ேலர் குைிஞ்ெி 
81) குைிஞ்ெி ேலர் கதடெியாக பூத்ை ஆண்டு 2006 
82) சகால்கத்ைாவில் உள்ள இந்ைிய ைாவேவியல் மைாட்டத்ைில் உள்ள ேிகப்சபரிய ஆலேேத்ைில் 900க்கும் 

மேற்பட்ட தூண் மவர்கள் ( விழுதுகள் ) உள்ளை. இம்ேேத்ைின் வயது 200 ஆண்டு. இைன் விட்டம் 360ேீ 
83) இயல்பாை பணிகள் ேட்டுேல்லாேல் ெில மவர்,ைண்டு, இதலகள் கூடுைல் பணிகதளச் செய்வைற்காக 

அதேப்பு, வடிவம் இவற்ைில் ோறுபட்டு பலவிைங்களில் அதேவது ோற்றுரு எைப்படும். 
84) ெதுப்பு நிலங்களில் உள்ள ைாவேங்களில் உப்பு நிதைந்ை நீருக்குள் புதைந்ைிருக்கும் ொைாேண 

மவர்களில் இருந்து செங்குத்ைாை மவர்கள் கிளம்பி ைதேக்கு மேல் வளர்வது சுவாெ மவர்கள் ஆகும். 
எ.கா அவிெின்ைியா ( சவள்தள அதலயாற்ைி ) 

85) ேட்டநிலத்ைண்டுக்கு எ.கா இஞ்ெி 
86) ெில வைள் நிலத் ைாவேங்களில் இதலகள் முட்களாக ோைியுள்ளை. ைண்டு ைட்தடயாக இதல மபால 

ோைி இதலயின் பணிதயச் செய்கின்ைது. இத்ைண்டு இதலத்சைாழில் ைண்டு எைப்படும். எ.கா 
ெப்பாத்ைிக்கள்ளி 

87) அமேொன் அல்லி ைாவேத்ைின் இதலயின் விட்டம் 7 அடி. அைன் ேலர் 12 முைல் 16 அங்குலம் 
உதடயது 

88) ஆணி மவரின் ோற்றுருக்கள் : 1) மெேிப்பு மவர்கள் : அ) கூம்பு வடிவம்  எ.கா மகேட்  
ஆ) கைிர் வடிவம்  எ.கா முள்ளங்கி  இ) பம்பே வடிவம் எ.கா படீ்ரூட், டர்ைிப்  
2)சுவாெ மவர்கள் எ.கா : அவிெின்ைியா   (சவள்தள அதலயாற்ைி) 

89) மவற்ைிட மவரின் ோற்றுருக்கள் : 
  1) மெேிப்பு மவர்கள் : அ) மவர்க்கிழங்குகள் எ.கா ெர்க்கதேவள்ளிக் கிழங்கு 
                       ஆ) சகாத்து மவர்கள் எ.கா டாலியா 
 2) ைாங்கு மவர்கள் : அ) தூண் மவர்கள் எ.கா ஆலேேம் ஆ) முண்டு மவர்கள் எ.கா மொளம், கரும்பு 
 3) ஒட்டுண்ணி மவர்கள் எ.கா : கஸ்குட்டா  4) சைாற்று மவர்கள் எ.கா : வாண்டா ( ஆர்கிட் ) 
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90) ைண்டின் ோற்றுரு : 
1) ைதேகீழ்ைண்டு ோற்றுரு : 
  அ) கிழங்கு எ.கா - உருதளக்கிழங்கு   ஆ) ேட்டநிலத் ைண்டு எ.கா - இஞ்ெி 
2) ைதே ஒட்டிய ைண்டு ோற்றுரு: 
   அ) ஓடு ைண்டு எ.கா - புல்          ஆ) ஸ்மடாலன் எ.கா - ஸ்ட்ோசபர்ரி 
3) ைதேமேல் ோற்றுரு : 
   அ) ைண்டு பற்றுக் கம்பிகள் எ.கா - பாெிப்புமளாோ  ஆ) முட்கள் எ.கா - காகிைப் பூ 
   இ) இதலத்சைாழில் ைண்டு எ.கா - ெப்பாத்ைிக்கள்ளி 

91) ைண்டுகளின் வதககள் : 
1) குறுக்கேதடந்ை ைண்டுகள் எ.கா முள்ளங்கி, மகேட் 
2) நிேிர் ைண்டுகள் எ.கா மூங்கில், சைன்தை, ஆலேேம், தைலேேம் 
3) நலிந்ை ைண்டு  அ) நிேிர்ந்ை நலிந்ை ைண்டு  - பின்னுசகாடி எ.கா அவதே - ஏறுசகாடி எ.கா ேிளகு,    
  சவற்ைிதல         ஆ) ைதேசயாட்டிய நலிந்ை ைண்டு எ.கா ட்தேடாக்ஸ் (சவட்டிக் காயப் பூண்டு) 

92) இதலயின் ோற்றுரு : 
1) இதல பற்றுக் கம்பி எ.கா பட்டாணி  2) இதல முட்கள் எ.கா ெப்பாத்ைிக்கள்ளி 
3) குடுதவத் ைாவேம் எ.கா சநப்பந்ைஸ்  4) தப எ.கா யூட்ரிகுமலரியா 

93) தூண்டலின் ைிதெக்கு ஏற்ப ைாவே பாகங்களில் ஏற்படும் இயக்கம் ொர்பதெவு எைப்படும் 
94) ொர்பதெவு மூன்று வதகப்படும். அதவ 

1) ஒளிச் ொர்பதெவு  2) புவி ொர்பதெவு  3) நீர் ொர்பதெவு  
95) பல்மவறு உயிரிைங்களில் காணப்படும் மவறுபாடுகள் பல்லுயிர்த் ைன்தே எைப்படும் 
96) அசேரிக்க சூழ்நிதலயியல் வல்லுைர் R..H.. விட்மடக்கர் 
97) முைன் முைலில் அதைத்து உயிரிைங்கதளயும் அவற்ைிற்கிதடமய காணப்படும் பரிணாேத் 

சைாடர்பின் அடிப்பதடயில் ஐந்துலக வதகபாட்தட அைிமுகப்படுத்ைியவர் R..H.. விட்மடக்கர் (1969ல்) 
98) சோைிோ உலகத்ைில் 9000க்கும் அைிகோை ெிற்ைிைங்கள் காணப்படுகின்ைை 
99) புமோட்டிஸ்டாவில் 59,950 உயிரிைங்கள்,பூஞ்தெகள், உலகத்ைில் 1,00,000. ைாவேங்கள் 2,89,640. சோத்ைம் 

அைியப்பட்ட விலங்குகளின் எண்ணிக்தக 11,70,000. 
100) உயிரிைங்களின் ஐந்து உலகங்கள் : 

1) சோைிோ         அ) பாக்டீரியா   ஆ) ெயமைா பாக்டீரியா ( நீலப்பசும்பாெி ) 
2) புமோட்டிஸ்டா    அ) ஒரு செல் பாெி  ஆ) புமோட்மடாமொவா 
3) பூஞ்தெகள்       அ) பூஞ்தெ 
4) ைாவேங்கள் 
   அ) பல செல் பாெி எ.கா லாேிமைரியா, ஸ்தபமோதகமோ, மகோ 
   ஆ) பிதேமயாதபட் (நில, நீர் வாழ்வை) எ.கா ரிக்ெியா, ோஸ் 
   இ) சடரிமடாதபட் (விதைகளற்ை ைாவேங்கள்) எ.கா  சபேணிகள் 
   ஈ) ஜிம்மைாஸ்சபர்ம் (ைிைந்ை விதைத் ைாவேங்கள்) எ.கா தெகஸ், தபைஸ்  
   உ) ஆஞ்ெிமயாஸ்சபர்ம் (மூடிய விதைத் ைாவேங்கள்) எ.கா புல், சைன்தை, ோ, மவம்பு  
5) விலங்குகள் 
   அ) துதளயுடலிகள் எ.கா கடற்பஞ்சுகள் 
   ஆ) குழியுடலிகள் எ.கா தெட்ோ, சஜல்லிேீன் 
   இ) ைட்தட புழுக்கள் எ.கா நாடாப்புழு 
   ஈ) உருதளப் புழுக்கள் எ.கா அஸ்காரிஸ்(உருதளப்புழுக்கள்) 
   உ) வதள ைதெ புழுக்கள் எ.கா நீரிஸ், ேண்புழு 
   ஊ) கணுக்காலிகள் எ.கா பூோன், கேப்பான் பூச்ெி 
   எ) சேல்லுடலிகள் எ.கா நத்தை, ஆக்மடாபஸ், செபியா 
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   ஏ) முட்மைாலிகள் எ.கா நட்ெத்ைிேேீன், கடல்சவள்ளரி 
   ஐ) முதுகு நாணுள்ளதவ எ.கா ேீன், ைவதள, ேைிைன் 

101) பாக்டீரியாக்கள் அதைத்தும் ஒரு செல் உயிரிகள் ஆகும் 
102) பாக்டீரியாக்கள் ஏற்படுத்தும் ெில மநாய்கள் டிப்ைீரியா, நிமோைியா, காெமநாய், சைாழுமநாய் 
103) 1675 ம் ஆண்டு ஆண்டன்வான் லூவன்ெூக் என்ை டச்சுநாட்டு அைிவியல் அைிஞர் பாக்டீரியாதவக் 

கண்டுபித்ைார் 
104) உலகில் மைான்ைிய  முைல் உயிரி பாக்டீரியா 
105) பாக்டீரியாயியலின் ைந்தை ஆண்டன்வான் லூவன்ெூக் 
106) பாக்ரீரியாவின் வடிவங்கள் : 

1) மகால் வடிவம் 2) மகாள வடிவம் 3) கால் புள்ளி வடிவம் 4) சுருள் வடிவம் 
107) ஒரு ேைிைைின் குடலில் ெோெரியாக ஒரு கிமலா பாக்டீரியாக்கள் உள்ளை 
108) ேருந்துகளின் இோணி சபைிெிலின் 
109) சபைிெிலியம் ஒரு பூஞ்தெ. இைில் பச்தெயம் காணப்படுவைில்தல 
110) பூஞ்தெகள் பிை உயிரிகளிடேிருந்து உணதவப் சபறுவைற்குக் காேணம் பச்தெயம் இல்தல 
111) ஈஸ்ட் முட்தட வடிவம் சகாண்ட ஒரு செல் உயிரி 
112) பூச்ெியுண்ணும் ைாவேங்களுக்கு எ.கா சநப்பந்ைஸ், டிோெிோ 
113) ைாவே உலகம் : 

     -  பிதேமயாதபட் (நில, நீர் வாழ்வை) 24,000 ெிற்ைிைங்கள் 
     -  சடரிமடாதபட் (விதைகளற்ை ைாவேங்கள்) 10,000 ெிற்ைிைங்கள் 
     -  ஜிம்மைாஸ்சபர்ம் (ைிைந்ை விதைத் ைாவேங்கள்) 640 ெிற்ைிைங்கள் 
     -  ஆஞ்ெிமயாஸ்சபர்ம் (மூடிய விதைத் ைாவேங்கள்) 2,55,000 ெிற்ைிைங்கள் 

114) ஒரு குைிப்பிட்ட இடத்ைில்ேட்டும் பேவியுள்ள விலங்குகள் என்று கணக்கிட்டால் இந்ைிய 
ோநிலங்களிமலமய முைலாவைாக உள்ள ோநிலம் ைேிழ்நாடு 

115) உயிரிைங்கதள ைாவேங்கள், விலங்குகள் எை இேண்டாகப் பிரித்ைவர் அரிஸ்டாட்டில் 
116) ேருத்துவத்ைின் ைந்தை எை அதழக்கப்பட்டவர் ெிப்மபாகிசேட்டஸ் 
117) ேருத்துவ முக்கியத்துவத்ைின் அடிப்பதடயில் உயிரிைங்கதளப் பட்டியலிட்டவர் ெிப்மபாகிசேட்டஸ் 
118) உயிரிைங்களின் வடிவம் ேற்றும் வாழிட்த்ைின் அடிப்பதடயில் ைாவேங்கதளயும், விலங்குகதளயும் 

வதகப்படுத்ைியவர்கள் அரிஸ்டாட்டில், ைிமயாப்ோஸ்டஸ் 
119) “ெிற்ைிைம்” என்ை சொல்தல அைிமுகப்படுத்ைியவர் ஜான்மே 
120) எளிய முதையில் ைாவேங்களின் சபயரிடும் முதைதய உருவாக்கியவர் கமோலஸ் லின்மையஸ் 
121) வதகப்பாட்டியலின் ைந்தை கமோலஸ் லின்மையஸ் 
122) இருசொற் சபயரிடும் முதைதய அைிமுகப்படுத்ைியவர் கமோலஸ் லின்மையஸ் 
123) அைிவியல் சபயர் இலத்ைீன் சோழியிமலா அல்லது இலத்ைீன் சோழியில் சோழிப்சபயர்ப்மபா 

செய்யப்பட்டிருக்கும் 
124) விலங்கியல் சபயர்கள் : 

       கேப்பான் பூச்ெி   -  சபரிப்பிளாமைட்டா அசேரிக்காைா 
       வடீ்டு ஈ         -  ேஸ்கா சடாேஸ்டிகா 
       ைவதள         -   ோைா செக்ொடாக்தடலா 
       புைா             -  சகாலம்பா லிவியா 
       ேைிைன்         -  மொமோ செப்பியன்ஸ் 

125) ைாவேங்களின் சபயர்கள் : 
       செம்பருத்ைி    -  தெபிஸ்கஸ் மோொ தெைன்ெிஸ் 
       ைக்காளி       -  தலமகாசபர்ெிகான் எஸ்குலண்டம் 
       உருதள       -  சொலாைம் டியுபமோெம் 
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       ோ            -  ோஞ்ெிஃசபோ இன்டிகா 
       அரிெி          -  ஒதேொ ெட்தடவா 

126) சுவாெித்ைலின் இரு வதககள் :  1) காற்று சுவாெம்  2) காற்ைில்லா சுவாெம் 
127) நம் எலும்புத் ைதெகளில் நதடசபறும் சுவாெம் காற்ைில்லா சுவாெம் 
128) உயிர்வழியின் முன்ைிதலயில் நதடசபறும் சுவாெம் காற்று சுவாெம்   
129) பாக்டீரியா ேற்றும் பூஞ்தெகளில் நதடசபறும் சுவாெம் காற்ைில்லா சுவாெம் 
130) ெோெரியாக ேைிைன் ஒரு நிேிடத்ைிற்கு 16 முைல் 18 முதை மூச்சு விடுகிைான் 
131) நுதேயேீலுக்கு கீமழ வலிதேயாக ைட்தடயாக காணப்படும் ைதெத் சைாகுப்பு உைேவிைாைம் 
132) சுவாெ ேண்டலத்ைின் முக்கிய விதளவு குேல் 
133) மைால் ேற்றும் நுதேயேீல் மூலம் சுவாெிக்கும் விலங்கிற்கு எ.கா : ைவதள 
134) மைாலின் மூலம் சுவாெிப்பதவ ேண்புழு, அட்தடப் புழுக்கள் 
135) ஒரு செல் ேற்றும் ெிறு பல செல் விலங்குகளில் அதைத்து செல்களும் சுற்றுபுைத்ைிலுள்ள காற்று 

அல்லது நீரிலிருந்து உயிர்வளிதய எடுத்துக் சகாண்டு கரியேிலவாயுதவ சவளியிடுகின்ைை. எ.கா 
அேீபா, பாேேீெியம் 

136) உணவுச் ெங்கிலியில் ஒரு உைவு உதடந்ைாலும் அைன் முடிவு ஓர் உயிரிைத்ைின் அழிமவ ஆகும் 
137) ஆற்ைல் ோற்ைத்ைிற்காக நிகழும் எண்ணற்ை உணவுச்ெங்கிலித் சைாடர்களின் வதல மபான்ை அதேப்பு 

உணவு வதல எைப்படும் 
138) காடுகளின் வதககள் : 

1) பவப்பேண்டல ேதழக்காடுகள் :  காணப்படும் இடங்கள் : சைன்அசேரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா ேற்றும்    
   இந்மைா-ேமலெியா மபான்ை  பூேத்ைியமேதகக்கு அருகிலுள்ள பகுைிகள்.  இந்ைியாவில் : அந்ைோன்  
     நிமகாபர் ைீவுகள், மேற்குசைாடர்ச்ெி ேதலகள், அஸ்ொம்,மேற்குவங்காளம்  
     ைட்பசவப்பநிதல : வதே     ேதழப்சபாழிவு : 190 செ.ேீ ( ஆண்டுக்கு ) 
2) புல்பவளி பிரமை ங்கள் :  காணப்படும் இடங்கள்: சைன்அசேரிக்கா, மேற்குஆஸ்ைிமேலியா,     
    வடமேற்குஇந்ைியா, கிழக்குபாகிஸ்ைான். இந்ைியாவில் : நீலகிரி, காெிேதல, நாகேதல 
     ேதழப்சபாழிவு : 25 செ.ேீ ( ஆண்டுக்கு ) 
     ைட்பசவப்பநிதல : வைண்ட ைட்பசவப்ப நிதல & ஈே ைட்பசவப்ப நிதல 
3)பாதலவனங்கள் : காணப்படும் இடங்கள்: ஆப்பிரிக்கா, அசேரிக்காவின் அரிமொைா ோநிலம், ேத்ைிய  
  ஆெியா, சேக்ெிமகா. இந்ைியாவில் : ைார்பாதலவைம். ேதழப்சபாழிவு : 25 செ.ேீ க்கும் குதைவு. 
   ைட்பசவப்பநிதல :பகல் சபாழுது சவப்போகவும், இேவுப் சபாழுது குளிோகவும் காணப்படும் 
4) ேிைபவப்பேண்டல புல் பவளிப் பகுைி: காணப்படும் இடங்கள் : வடக்கு ேற்றும் சைற்கு அசேரிக்கா,  
    ஐமோப்பாவின் ஒரு ெில பகுைிகள்.  இந்ைியாவில் : உத்ைிேபிேமைெம் ேதழப்சபாழிவு : 25 செ.ேீ  
     முைல் 100 செ.ேீ வதே . ைட்பசவப்பநிதல : சவப்பக் காற்று வசீும் மகாதடக்காலம், ேற்றும்  
     அைிக குளிர் சகாண்ட குளிர்காலம் 
5) இதலயுைிர்க்காடுகள் : காணப்படும் இடங்கள் : வடஅசேரிக்கா, கிழக்கு ஆெியா, ஐமோப்பா 
   இந்ைியாவில் : பஞ்ொப், ைேிழ்நாடு, உத்ைிேபிேமைெம், பகீார், ஒரிஸ்ொ, ேத்ைியபிேமைெம் 
   ேதழப்சபாழிவு : 75cm முைல் 100cm வதே ைட்பசவப்பநிதல : ேிைோை குளிர்காலம்  
6) ஊ ியிதலக்காடுகள் ( மபாரியல்காடுகள் ) : 
   காணப்படும் இடங்கள் : கைடா, ஐமோப்பா, ேஷ்யா 
   இந்ைியாவில் : இோச்ெலபிேமைெம், பஞ்ொப், காஷ்ேீர் 
   ேதழப்சபாழிவு : 20% செ.ேீ முைல் 60% செ.ேீ வதே ( ஆண்டுக்கு ) 
   ைட்பசவப்பநிதல : குறுகிய குளிர் மகாதடகாலம், நீண்ட குளிர்காலம், அைிகோை பைிப்சபாழிவு 
7) தூந்ைிரப்பிரமை  காடுகள் : (இங்கு ேண் உதைந்மை காணப்படும்) 
   காணப்படும் இடங்கள் : வடதுருவப் பகுைிக்கு கிழக்கு 
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   இந்ைியாவில் : இேயேதலப் பகுைிகள் 
   ேதழப்சபாழிவு : 25% செ.ேீ ( ஆண்டுக்கு ) 
   ைட்பசவப்பநிதல : அைிக குளிர்ச்ெி, குளிர்ந்ை காற்று 

139) இந்ைியாவில் வை ேகா உற்ெவம்(ேேம் நடுவிழா) வருடந்மைாறும் ஜூதலோைம் சகாண்டாடப்படுகிைது 
140) உயிர்மகாளத்ைில் வாழக்கூடிய ைாவேங்களும், விலங்கிைங்களும் : 

1) சவப்ப ேண்டலக் ேதழக்காடுகள் : 
   ைாவேங்கள் : மைக்கு, இேப்பர், சபருங்சகாடிகள், சைாற்றுத்ைாவேம், ஆர்க்கிடுகள், சபேணிகள் 
   விலங்குகள் : ைாவே உண்ணிகள், பூச்ெிகள், சகாைிக்கும் விலங்குகள், குேங்குகள், சவௌவால்கள்,  
                 சபரிய பூதைகள், பாம்புகள் 
2) புல் சவளிப் பிேமைெங்கள் : 
   ைாவேங்கள் : புல்சவளிகள் 
   விலங்குகள் : பைதவகள், கங்காரு, ெிங்கம், வரிக்குைிதேகள், ஒட்டகச்ெிவிங்கி, ெிறுத்தை, யாதை,  
                 கதேயான்கள்   
3) பாதல வைங்கள் :  
   ைாவேங்கள் : ெதைப்பற்றுள்ள கள்ளி வதககள், அமகஷியா, எருக்கு, மபரிச்ெம்பழம் ேற்றும் பல 
   விலங்குகள் : ெிங்காோ ோன், பாம்பு, மைள், ஒட்டகம், பல்லி 
4) ேிைசவப்ப ேண்டல புல்சவளிப் பகுைி :  
   ைாவேங்கள் : பல்லாண்டு வாழும் புல் வதககள் 
   விலங்குகள் :ஓநாய்கள், நரி, காட்சடருதே, ோன்கள், பூச்ெிகள் ேற்றும் பல 
5) இதலயுைிர்க் காடுகள் :  
   ைாவேங்கள் : ஓக், ோப்பிள், ோஸ்கள், அமகஷியா, தபன், ஃபிர் 
   விலங்குகள் :ோன், அணில், கருப்புகேடி, வண்டுகள், பைதவகள், ெிைிய பாலூட்டிகள் 
6) ஊெியிதலக்காடுகள் :  
   ைாவேங்கள் : ஸ்ப்ரூஸ், ஃபிர், தபன், ஆஸ்சபன், வில்மலா, ோஸ்கள், தலக்கன்கள், காளான்கள் 
   விலங்குகள் : முள்ளம்பன்ைி, ெிவப்புஅணில், முயல், ொம்பல் நிை செந்நாய்கள், பூச்ெிகள் (ே) பல 
7) தூந்ைிேப்பிேமைெகாடுகள் :  
   ைாவேங்கள் : அகன்ை இதலயுதடய செடிகள், தலக்கன்கள் 
   விலங்குகள் : சேயின்ோன்கள், ஆந்தை, நரி, ஓநாய், இடம்சபயரும் பைதவகள், பைிக்கேடி,  
                 சபங்குயின்கள் 

141) உலக நிலப்பேப்பு ைிைம் பிப்ேவரி 2 
142) உலக காடுகள் ைிைம் ோர்ச் 21 
143) புவி ைிைம் ஏப்ேல் 22 
144) உலக சுற்றுசூழல் ைிைம் ஜூன் 5 
145) இயற்தக ஆைாே ைிைம் அக்மடாபர் 5 
146) இயற்தக பாதுகாப்பு ைிைம் நவம்பர் 25 
147) ேிக அைிக உப்புத் ைன்தேக் சகாண்ட கடல் ொக்கடல் 
148) உயிேற்ை கடல் ொக்கடல் 
149) உலகிமலமய நிலத்ைடிநீதே அைிகோக பயன்படுத்தும் நாடு இந்ைியா 
150) உலகில் நிதைந்துள்ள நீரின் அளவில் இந்ைியாவில் உள்ள நீரின் அளவு 4% 
151) ஓர் ஆண்டிற்கு ஒரு ேைிைனுக்கு கிதடக்கும் நீரின் அளவில் இந்ைியா 133வது இடத்ைில் உள்ளது 
152) இந்ைியாவில் ேீண்டும் புதுப்பிக்கக் கூடிய நீர் வளம் ஓோண்டில் 1897 ெதுே கி.ேீ அளவு உள்ளைாகக் 

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது 
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153) இந்ைியாவில் உள்ள ேிகப்சபரிய உப்புநீதேக் குடிநீோக்கும் ைிட்டம் ேிஞ்சூர் கடல்நீதே குடிநீோக்கும் 
ைிட்டம் ( இத்ைிட்டம் 600 மகாடி செலவில் 60 ஏக்கர் பேப்பளவில் அதேக்கப்பட்டுள்ளது ) 

154) ேிஞ்சூர் கடல்நீதே குடிநீோக்கும் ைிட்டத்ைின் மூலம் 273 ேில்லியன் லிட்டர் கடல்நீதே நாசளான்றுக்கு 
100 ேில்லியன் லிட்டர் நன்ைேீாக ோற்ைப்படுகிைது 

155) ேிஞ்சூர் கடல்நீதே குடிநீோக்கும் ைிட்டத்தைத் சைாடர்ந்து சநேிலியில் உப்பு நீதே குடிநீோக்கும் ைிட்டம் 
908.28 மகாடி செலவில் சைாடங்கப்பட்டுள்ளது 

156) பகுத்து வடித்ைல்  மூலம் கிதடத்ை நீர் தூய வடிநீோகும் 
157) அணுக்களும், மூலக்கூறுகளும் மநமைாேீட்டர் என்னும் அலகால் அளக்கப்படுகிைது 
158) 1 மநமைாேீட்டர் = ேீட்டர் 
159) பருப்சபாருள்களின் நான்காவது நிதல பிளாஸ்ோ – அைிக சவப்பப்படுத்ைப்பட்ட வாயு நிதல 
160) பருப்சபாருள்களின் ஐந்ைாம் நிதல காண்டன்ஸ்மடட் - அைிக குளிரூட்டப்பட்டத் ைிடப்சபாருள் 
161) எந்ை சவப்பநிதலயில் ைிேவோைது சகாைிக்க ஆேம்பிக்கிைமைா, அதுமவ அந்ை ைிேவத்ைின் சகாைிநிதல 

எைப்படும் 
162) வாயு மூலக்கூறு இதடமய உள்ள விதெ ைிண்ேத்தை விட குதைவு 
163) ைிேவ நிதல குைிப்பிட்ட சகாள்ளளவு சகாண்டது. ஆணால் வடிவம் கிதடயாது. 
164) பருப்சபாருள் ோற்ைங்கதள இரு வதகயாகப் பிரிக்கலாம். அதவ 

1) இயற்பியல் ோற்ைம் 2) மவைியியல் ோற்ைம் 
165) ைிண்ேப்சபாருதள சவப்பப்படுத்தும் மபாது மநேடியாக வாயு நிதலக்கு ோறும் நிகழ்வுக்கு 

பைங்கோைல் என்று சபயர் எ.கா கற்பூேம் 
166) ஒரு பருப்சபாருளின் இயற்பியல்  பண்புகளில் ேட்டும் ோற்ைத்தை ஏற்படுத்துவது இயற்பியல் 

ோற்ைம் எைப்படும் 
167) இயற்பியல் ோற்ைம் சபாதுவாக ேீள் விதையாகும் 
168) சேழுகு எரிைல் என்பது ஒரு மவைியியல் ோற்ைோகும் 
169) இரும்பு காற்ைில் உள்ள ஆக்ெிஜன் ேற்றும் நீருடன் மெர்ந்து இரும்பு ஆக்தெடாக ோறுவது துரு 

எைப்படும் 
170) விதைபடு சபாருள்கள் விதைபுரிந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விதைவிதளசபாருள்கதளக் சகாடுப்பது 

மவைியியல் ோற்ைம் என்கிமைாம் 
171) குதுப்ேிைார் அதேந்துள்ள இடம் புது டில்லி 
172) குதுப்ேிைார் அருகிலுள்ள இரும்புத் தூண் 7 ேீட்டர் நீளத்தையும், 6000 கிகி எதடயும் சகாண்டது 
173) குதுப்ேிைார் 1600 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது 
174) அேிலம் என்ை வார்த்தை “ அெிடஸ்” என்ை இலத்ைீன் சோழிச் சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது 
175) அெிடஸ் என்ை சொல்லின் சபாருள் புளிப்பு 
176) அேிலங்களின் இரு வதககள்  :  1) கரிே அேிலம்  2) கைிே அேிலம் 
177) ைாவேங்களிலிருந்தும் விலங்குகளிடேிருந்தும் சபைப்படும் அேிலங்கள் கரிே அேிலங்கள் எைப்படும் 
178) ஆேஞ்சு ேற்றும் எலுேிச்தெயில் உள்ள அேிலம் ெிட்ரிக் அேிலம்  
179) ையிரில் உள்ள அேிலம் லாக்டிக் அேிலம்  
180) குளிர்பாைங்களில் உள்ள அேிலம் கார்மபாைிக் அேிலம் 
181) ஆப்பிளில் உள்ள அேிலம் ோலிக் அேிலம்  
182) உணவு செரிப்பைற்கு நேது இதேப்தபயில் சுேப்பது தெட்மோகுமளாரிக் அேிலம் 
183) ைாதுசபாருள்களிலிருந்து சபைப்படும் அேிலம் கைிே அேிலங்கள் (எகா) தெட்மோகுமளாரிக் அேிலம் 

(HCl) , கந்ைக அேிலம்  (H2S ) , தநட்ரிக் அேிலம் (HN )  
184) நீரில் கதேயும் காேங்களுக்கு ‘அல்கலிஸ்’ என்று சபயர் 
185) ‘அல்கலி’ என்ை வார்த்தை  அோபிக் சொல்லிலிருந்து வந்ைைாகும் 
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186) ‘அல்கலி’ என்ை சொல்லின் சபாருள் ‘ேேச்ொம்பல்’ 
187)                           காேத்ைின் சபயர்                 -            மவறுசபயர் 

 1) கால்ெியம் தெட்ோக்தெடு             -    சுட்டச் சுண்ணாம்பு / நீற்றுச் சுண்ணாம்பு 
 2) சபாட்டாெியம் தெட்ோக்தெடு         -    காஸ்டிக் சபாட்டாஷ் 
 3) மொடியம் தெட்ோக்தெடு              -    காஸ்டிக் மொடா 
 4) சேக்ைெீியம் தெட்ோக்தெடு           -    அேிலநீக்கி 

188)              காேத்ைின் சபயர்                 -           காணப்படும் சபாருள் 
 1) கால்ெியம் தெட்ோக்தெடு              -      சுண்ணாம்பு நீர் 
 2) அமோைியம் தெட்ோக்தெடு           -      கண்ணாடிதய சுத்ைம் செய்யும் சபாருள் 
 3) மொடியம் தெட்ோக்தெடு              -      மொப்பு 
 4) சபாட்டாெியம்                            -      மொப்பு 
 5) தெட்ோக்தெடு                        -       மொப்பு 
 6) சேக்ைெீியம் தெட்ோக்தெடு           -       சேக்ைெீியம் பால்ேம் 

189)        நிைங்காட்டிகள்     -    அேிலத்ைில் அைன் நிைம்        -       காேத்ைில் அைன் நிைம் 
   1) லிட்ேஸ்             -         ெிவப்பு                    -             நீலம் 
   2) ஃபிைாப்ைலின்        -       நிைேற்ைதவ                -          இளஞ்ெிவப்பு 
   3) ேஞ்ெள்              -         ேஞ்ெள்                    -          செங்கல்ெிவப்பு 
   4) படீ்ரூட் ொறு         -        இளஞ்ெிவப்பு                -            ேஞ்ெள் 
   5) ெிவப்பு முட்தடக்மகாசு  -         ெிவப்பு                   -             பச்தெ 

190)  சபாதுவாக பயன்படுத்ைப்படும் இயற்தக நிைங்காட்டி லிட்ேஸ் 
191)  லிட்ேஸ் லிச்ென்ஸ்ெில் இருந்து ையாரிக்கப்படுகிைது  
192)  அேிலங்கள் ேின்ொேத்தை நன்கு கடத்ைக்கூடியது 
193)  ெிவப்பு லிட்ேஸ் ைாதள நீல நிைோக ோற்றுவது காேங்கள் 
194)  நீல லிட்ேஸ் ைாதள ெிவப்பு நிைோக ோற்றுவது அேிலங்கள் 
195)  உலகில் அைிக வலிதேேிக்க அேிலம் ஃபுளுமோ ெல்பியூரிக் அேிலம் ( HFSO3 ) 
196)  மவைிப்சபாருள்களின் அேென் கந்ைக அேிலம் 
197) ஒரு நாட்டின் சபாருளாைாேம் அந்ை நாட்டில் பயன்படுத்ைப்படும் கந்ைக அேிலத்தைப் சபாருத்ைைாகும் 
198)  நேது வயிற்ைில் அேிலத்ைன்தேதயக் குதைக்க முக்கியோக பயன்படும் சபாருளில் ஒன்று பால் 
199) நேது உடலில் உணதவ செரிக்க பயன்படும் அேிலம் தெட்மோகுமளாரிக் அேிலம் 
200) எறும்பு கடிக்கும் மபாது மைாலினுள் செலுத்தும் அேிலம் பார்ேிக் அேிலம் 
201) எறும்பு கடிப்பைைால் ஏற்ப்பட்ட வலி ேற்றும் வகீ்கத்தைக் குதைக்க பயன்படும் அேிலம் துத்ைநாகக் 

கார்பமைட் ( காலதேன் ) 
202) அேிலங்கள் புளிப்பு சுதவயுதடயதவ 
203) சநருப்பு என்பது மவகோக நதடசபறும் ஆக்ெிஜமைற்ை எரிைல் விதையாகும் 
204) ஒரு எரிசபாருள் எரியத் மைதவப்படும் குதைந்ைபட்ெ சவப்பநிதல எரி சவப்பநிதல 
205) எரிைலின் நான்கு வதககள் :  

 1) ைன்ைிச்தெயாக எரிைல் 2) மவகோக எரிைல் 3) சேதுவாக எரிைல் 4) முற்றுசபைா எரிைல் 
206) எந்ை சபாருளின் தூண்டுைலுேின்ைி ைாைாகமவ ைீப்பற்ைிக் சகாள்ளும் எரிைலுக்குத் ைன்ைிச்தெயாக 

எரிைல் என்று சபயர் எ.கா  சவண் பாஸ்பேஸ் 
207) முற்றுசபைா எரிைலின் மபாது கார்பன் கார்பன் மோைாக்தெடாக ோறுகிைது 
208)  சேதுவாக நதடசபறும் எரிைலுக்கு எ.கா இரும்பு துருப்பிடித்ைல் 
209) எரியும் சேழுகுவர்த்ைியில் உள்ள தெட்மோ கார்பன் எரிந்து கார்பன் ேற்றும் தெட்ேஜன் 

ைைிேங்களாகப் பிரிகிைது  
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210) சேழுகுவர்த்ைி எரியும் மபாது அைன் சவளிச்ெம் ேஞ்ெள் நிைோக இருப்பைற்குக் காேணம் எரியாை 
கார்பன் துகள்கள் 

211) எரிசபாருள் என்பது எரியும் மபாது சவப்ப ஆற்ைதலத் ைருவைாகும் 
212) ஒரு கிமலாகிோம் அளவிலாை எரிசபாருள் ஆக்ெிஜமைாடு எரிக்கப்படுமபாது கிதடக்கும் சவப்பத்ைின் 

அளவு அந்ை எரிசபாருளின் கமலாரி ேைிப்பு ஆகும் 
213)  எரிசபாருள்             -      கமலாரி ேைிப்பு  

   ேேம்                 -          4000 
   நிலக்கரி              -         7000 
   கல்கரி                -         8000 
   ேண்சணண்சணய்     -        10,300 
   சபட்மோல்            -        11,500 
   இயற்தக வாயு       -      8,000 முைல் 12,000 
   ைண்ணரீ் வாயு        -      3,000 முைல் 6,000 
   தெட்ேஜன்          -         34,000 
   ேீத்மைன்              -        13,340 

214) ேீத்மைன் ேற்றும் ஈத்மைன் கலந்ை எரிவாயு ொண எரிவாயு 
215) பேப்பு ஒன்ைின் அளவு பேப்பளவு 
216) 1 ேீட்டர் = 3.28 அடி 
217) 1 ெதுே ேீட்டர் = 10.76 ெதுே அடி  
218)  1 ஏக்கர் =  4000 ெதுே ேீட்டர் = 100 சென்ட் 
219) 1 செக்மடர் = 2.47 ஏக்கர் 
220) சபாருள் ஒன்று அதடத்துக் சகாள்ளும் இடத்ைின் அளவு பருேன் எைப்படும் 
221) பருேன் = அடிப்பேப்பு X  உயேம் 
222) பருேதை அளக்கும் அலகு கைேீட்டர் 
223) ஒரு ேீட்டர் பக்கம் சகாண்ட கைெதுேத்ைின் பருேன் ஒரு கைேீட்டர் எைப்படும் 
224) 1 லிட்டர் = 1000 கைசென்டிேீட்டர் 
225) 1 கைசென்டிேீட்டர் =  ஒரு ேில்லிலிட்டர் 
226) ஓேலகு பருேன் சகாண்ட சபாருளின் நிதை அைன் அடர்த்ைி ஆகும் 
227) இரும்பின் அடர்த்ைி 7,800கிகி/கைேீட்டர் 
228)  நீரின் அடர்த்ைி 1000 கிகி/கைேீட்டர் 
229) 1 ேீ நீளம், 1 ேீ அகலம், 1 ேீ உயேம் சகாண்ட சைாட்டி முழுவதும் நீர் நிேப்பப்பட்டால் அைன் நிதை 

1000 கிகி 
230) 1 ேீ நீளம், 1 ேீ அகலம், 1 ேீ உயேம் சகாண்ட சைாட்டி முழுவதும் பாைேெத்ைால் நிேப்பப்பட்டால் 

அைன் நிதை 13,600 கிகி 
231) பாைேெத்ைின் அடர்த்ைி நீரின் அடர்த்ைிதயப் மபால் 13.6 ேடங்கு 
232) ைைிஊெலில் குண்டாைது ஒரு முதையிலிருந்து ேறுமுதைக்கு சென்று ேீண்டும் அமை முதைக்கு 

ைிரும்பிைால் அது ஒரு அதலவு எைப்படும் 
233) ஊெல் சைாங்கவிடப்படும் புள்ளிக்கும், குண்டின் தேயத்ைிற்கும் இதடப்பட்ட தூேம் ஊெலின் நீளம் 

எைப்படும் 
234) ஓய்வு நிதலயில் இருந்து குண்டாைது இழுத்துவிடப்படும் மபாது ஏற்படும் சைாதலவு வசீ்சு 

எைப்படும் 
235) முைலாவது ஊெல் கடிகாேம் டச்சு நாட்டு அைிஞர் கிைிஸ்டியன் தெஜன்ஸ் என்பவோல் 1657 ஆம் 

ஆண்டு வடிவதேக்கப்பட்டது 
236) வாைியல் அலகு என்பது புவிக்கும் சூரியனுக்கும் இதடப்பட்ட ெோெரித் சைாதலவு ஆகும் 
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237) 1 வாைியல் அலகு = 150 ேில்லியன் கிமலாேீட்டர் ( 15 மகாடி கிேீ ) 
238)  ஒளி ஆண்டு என்பது சவற்ைிடத்ைில் ஒளியாைது ஒரு வருடத்ைில் கடக்கும் சைாதலவு ஆகும் 
239) 1 ஒளி ஆண்டு = 9.46 X கிேீ ( 9,46,000 மகாடி கிேீ ) 
240) ஒளி ஒரு விநாடியில் மூன்று இலட்ெம் கிேீ தூேம் செல்லும் 
241) சபாருள் மலொைைா அல்லது கைோைைா என்பதைக் குைிப்பது அடர்த்ைி எைப்படும் 
242) 1 கிேீ/ேணி = 1000ேீ/3600வி = 5/18 ேீ/வி 
243) சபாருசளான்ைின் மவகம் எைப்படுவது அது ஒரு விநாடியில் கடக்கும் சைாதலவு ஆகும் 
244) 2008 ஆம் ஆண்டு பஜீிங்கில் நதடசபற்ை ஒலிம்பிக் மபாட்டியில் 100ேீ சைாதலதவ 9.6 விைாடிகளிலும் 

200ேீ சைாதலதவ 19.19 விைாடிகளிலும் ஓடி ொைதை பதடத்ைவர் உதென் மபால்ட் 
245) “ேின்ைல் மபால்ட்” என்று அதழக்கப்படுபவர்  உதென் மபால்ட் 
246) இருச்ெக்கே வாகைம் கடந்ை சோத்ை சைாதலதவ அள்விடும் கருவி ஓமடாேீட்டர் 
247) வாகைத்ைின் மவகத்தை அளவிடும் கருவி மவகோைி 
248)  இரு புள்ளிகளுக்கு இதடப்பட்ட மநர்க்மகாட்டுத் சைாதலவு இடப்சபயர்ச்ெி எைப்படும் 
249)  காற்ைின் மவகத்தை அளவிடும் கருவி அைிமோேீட்டர் 
250) சபாருள் ஒரு விைாடியில் அதடயும் இடப்சபயர்ச்ெி அைன் ைிதெமவகம் எைப்படும் 
251) ைிதெமவகத்ைின் அலகு ேீ/வி 
252) ஒரு விைாடியில் ைிதெமவகத்ைில் ஏற்படும் ோற்ைம் முடுக்கோகும் 
253) முடுக்கத்ைின் அலகு ேீ / விைாடி2 
254) சபாருள் மேல் மநாக்கி எைியப்படும் மபாது  அைன் மவகம் ஒவ்சவாரு விைாடியும் 9.8ேீ/வி குதையும் 
255) சபாருள் கீழ்மநாக்கி விழும் மபாது ஒவ்சவாரு விைாடியும் 9.8ேீ/வி அைிகரிக்கும் 
256) ைேிழ்நாட்டில் பைத்ைல் விதளயாட்டிற்கு ஏற்ைைாக அதேந்துள்ள பகுைி மவலூர் ோவட்டத்ைிலுள்ள 

ஏலகிரி ேதல 
257) ைேிழ்நாட்டில் சுற்றுலா துதையிைர் ஒவ்சவாரு வருடமும் ஆகஸ்ட்-செப்டம்பர் ோைங்களில், 

ஏலகிரியில் சைாங்கி பைத்ைல் விதளயாட்டு விழாதவ நடத்துகின்ைைர் 
258)  முைன் முைலாக ேின்கலம் லூயி கால்வாைி என்ை இத்ைாலிய விஞ்ஞாைியால் உருவாக்கப்பட்டது 
259) ேின்கலம் அலொண்மோ மவால்மடா என்பவோல் மேம்படுத்ைப்பட்டது 
260) ேின் சுற்று என்பது ேின்கலத்ைின் மநர்முதையில் இருந்து எைிர்முதைக்கு ேின்மைாட்டம் செல்லும் 

மூடிய பதையாகும் 
261) ேின்விளக்கினுள் டங்ஸ்டைால் செய்யப்பட்ட சுருள்வடிவக் கம்பி ேின்ைிதழ எைப்படும் 
262) ைன் வழிமய ேின்மைாட்டத்தை அனுேைிக்கும் சபாருள்கள் கடத்ைிகள் எைப்படும். எ.கா ைாேிேம், 

இரும்பு, ேைிை உடல் 
263) ைன் வழிமய ேின்மைாட்டத்தை அனுேைிக்காை சபாருள்கள் ேின் காப்புசபாருள்கள் எைப்படும். எ.கா 

பிளாஸ்டிக் , ேப்பர், கண்ணாடி 
264) ேின்ொேத்தை உருவாக்கக் கூடிய ேீன்கள் ேின் விலாங்கு ேீன் 
265) ேின் விலாங்கு ேீன் காணப்படக் கூடிய இடங்கள் : அமேொன் நைி, சைன் அசேரிக்காவின் 

ஓரிைாக்சகா நைிப் படுதக 
266) நிக்கல் ேற்றும் குமோேியம் மெர்ந்ை உமலாகக் கலதவ நிக்மோம் 
267) ேின்மைாட்டம் செல்லும் கம்பிதயச் சுற்ைிலும் காந்ைபுலம் இருப்பதை உறுைி செய்ைவர் டச்சு 

நாட்தடச் மெர்ந்ை அைிஞர் கிைிஸ்டியன் ஒயர்ஸ்சடட் 
268) ேின்மைாட்டம் செல்லும்மபாது சபாருள் காந்ைோக்கப்பட்டால், அது ேின் காந்ைம் எைப்படும் 
269) ஆற்ைதல அளவிடப் பயன்படும் அலகு ஜுல் 
270) சூரியன் விைாடிக்கு 3.8 X ஜூல் சவப்ப ஆற்ைதல சவளிவிடுகிைது 
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271) சவப்பநிதலதய குைிப்பிட செல்ெியஸ் ேற்றும் ஃபாேன்ெடீ் என்ை இரு அலகுகதளப் 
பயன்படுத்ைலாம் 

272) சவப்பநிதலோைிகளில் பயன்படுத்ைப்படும் இரு விைோன் அளவடீ்டு முதைகள்: 
   1) சென்டிகிமேடு அல்லது செல்ெியஸ் அளவடீ்டு முதை 
   2) ஃபாேன்ெடீ் அளவடீ்டு முதை 

273)   அளவடீ்டு முதையில் சவப்பநிதல சகல்வின் என்ை அலகால் அளவிடப்படுகிைது 
274) டிஜிட்டல் சவப்பநிதலோைி கண்ணாடி ேற்றும் பாைேெம் இல்லாை ஒரு ேின்ைணு அதேப்பு ஆகும் 
275)  பார்க்கும் உணர்தவத் ைரும் ஆற்ைல் ஒளி எைப்படும் 
276) ஒளிபிேைிபலிப்பால் ஏற்படுவது பிம்பம் 
277) ைன் ேீது விழும் ஒளிதய ஏைக்குதைய முழுவதுோக எைிசோளிக்கக் கூடிய பளபளப்பாை பேப்பு ஆடி 
278)  ஒளி சபாருள்களின் ேீது பட்டு ைிரும்பி அனுப்பப்படும்  செயல் எைிசோளிப்பு எைப்படும் 
279) ெேைள ஆடியில் மைான்றும் பிம்பம் எப்மபாதும் மநோை ோயபிம்போகும் 
280) ெேைள ஆடி உருவாக்கும் பிம்பத்ைின் அளவு சபாருளின் அளவிற்கு ெேோக இருக்கும் 
281) ஆடியில் முழு உருவத்தைக் காண ஆடியின் உயேம் குதைந்ைது சபாருளின் உயேத்ைில் பாைியளவு 

இருக்க மவண்டும் 
282) ெேைள ஆடியில் மைான்றும் பிம்பம் எப்மபாதும் இடவல ோற்ைம் அதடந்து காணப்படும் 
283) ஆடிக்கு முன் சபாருள் எவ்வளவு சைாதலவில் உள்ளமைா அமை சைாதலவில் ஆடிக்குப் பின் 

சபாருளின் பிம்பம் மைான்றும் 
284) மேல் மநாக்கி வதளந்ை பேப்புதடய ஆடி குவி ஆடி, உள்மநாக்கி வதளந்ை ஆடி குழி ஆடி 
285) ைாளின் ேீது அல்லது ைிதேயின் ேீது விழும் பிம்பம் சேய்பிம்பம் 
286) ஒளிதய எைிசோளித்து ஒரு புள்ளியில் மெர்க்கும்(குவிக்கும்) ஆடி குழி ஆடி 
287) ஒளிதய எைிசோளித்து விரிந்து செல்ல தவக்கும் ஆடி குவியாடி 
288)    குவி ஆடி எப்மபாதும் சபாருதள விட ெிைிய ோயபிம்பத்தை ேட்டுமே உருவாக்கும் 
289) சபாருள் குழி ஆடிக்கு ேிக அருகாதேயில் உள்ள மபாது ஆடியினுள் சபரிய மநோை ோயபிம்பம் 

உருவாகும் 
290) வாகைங்களில் பின்புைத்தைப் பார்க்கவும், அைிகோை இடத்தைக் கண்காணிக்கவும் பயன்படும் ஆடி 

குவி ஆடி 
291) ேகிழுந்ைின் முகப்பு  விளக்குகளிலும், சைாதலமநாக்கிகளிலும் பயன்படும் ஆடி குழி ஆடி 
292) ஆெியாவிமலமய சபரிய எைிசோளிப்பு சைாதலமநாக்கிகளில் ஒன்று ைேிழ்நாட்டில் உள்ள ஜவ்வாது 

ேதலயில் (மவலூர் ோவட்டம்) அதேந்துள்ள காவலூர் ஆோய்ச்ெி தேயத்ைில் உள்ளது 
293) சவள்தள ஒளி என்பது ஏழு நிைங்களால் ஆைது 
294) சவள்தள ஒளியாைது அைனுள் அடங்கியுள்ள ஏழு நிைங்களாகப் பிரிக்கப்படும் நிகழ்வு நிைப்பிரிதக 

எைப்படும்  
295) நிைங்களின் சைாகுப்பு நிைோதல எைப்படும் 

STD – VIII 
01) 2010 ஆம் ஆண்டில் ைற்மபாதைய ேக்கள் சைாதக மைாோயோக 1,192,196,919 ( 1.19 பில்லியன் ) 
02) 1991 -2001 இதடப்பட்ட பத்ைாண்டில் இந்ைிய ேக்கள் சைாதக வளர்ச்ெிப் சபருக்கம் சுோர் 21.34% 
03) ேைிைர்கள் ைம் மைதவகளுக்காக ைாவேங்கள் ேற்றும் விலங்குகதள வளர்ப்பது குைித்து படிக்கும் 

அைிவியல் பிரிவிற்கு மவளாண்தே என்று சபயர் 
04) உலகிமலமய ேிகவும் நீளோை பாெைகால்வாய் துர்க்மேைிஸ்ைாைிலுள்ள காோகும்.(1300கிேீ) 
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05) நீதேத் மைக்கி தவப்பைில் இந்ைியாவிமலமய ேிகப்சபரியது பேப்பிகுளம் ஆழியார் நீர்த்மைக்கோகும் 
06) உலகிலுள்ள முைல் பத்து ேிகப்சபரிய நீர்த்மைக்கங்களில் ஒன்று இந்ைியாவிலுள்ள பேப்பிகுளம் 

ஆழியார் நீர்த்மைக்கோகும் 
07) இந்ைியாவிலுள்ள ேிகப்சபரிய கால்வாய்களுள் ஒன்று இந்ைிோகாந்ைி கால்வாய் 
08) இந்ைிோகாந்ைி கால்வாய் துவங்கும் இடம் சுல்ைான்பூர் எனும் ஊரிலுள்ள ெரிமக பாமேஜ் 
09) பூஞ்தெ ேற்றும் பாக்டீரியம் மபான்ை நுண்ணுயிரிகதளப் பயன்படுத்ைி கதளத் ைாவேங்கதள 

அழித்ைலுக்கு உயிர்கதளக் சகால்லிகள் என்று சபயர் 
10) ைேிழக அேசு உழவர் ெந்தை என்னும் அதேப்தப உருவாக்கி குறுநில விவொயிகள் ேற்றும் 

நுகர்மவாரின் மைதவதய நிதைமவற்ைி வருகிைது 
11) நீர் பாெை முதைகள் : 

 1) பாேம்பரிய முதை ( கப்பி முதை, ெங்கிலி சுழற்ெி முதை, ஏற்ைம் முதை) 
 2) நவைீ நீர்பாெை முதைகள்  
    அ) கால்வாய்ப் பாெைம்  
    ஆ) மைக்கு நீர் பாெைம் எ.கா : சநல் வயல் 
    இ) சைளிப்பு நீர் பாெைம் எ.கா : புல் ைதே 
    ஈ) சொட்டு நீர் பாெைம் எ.கா : ைிோட்தெ, வாதழ, கத்ைரி 

12) நீண்ட மநேம் ஈேத்ைன்தேதய ைக்க தவத்துக் சகாள்ள இயலாை ேண் வதககள் சகாண்ட நிலத்ைில் 
பயன்படுத்தும் நீர் பாெை முதை சைளிப்பு நீர் பாெைம் 

13) ேதழ குதைவாக கிதடக்கும் இடங்களில் பயன்படுத்ைப்படும் நீர் பாெை முதை சொட்டு நீர் பாெைம் 
14) வயலாைது நீோல் முழுதேயாக நிேப்பப்படும் நீர் பாெை முதை மைக்கு நீர் பாெைம் 
15) வயல் சவளிகளில் பயிர் வரிதெகளுக்கிதடமயயுள்ள உழவுக்கால் ( ொல்) மூலோக நீர் பாய்ச்ெப்படும் 

நீர்பாெை முதை கால்வாய்ப் பாெைம் 
16) “அமடாலென்ஸ்” ( வளரிளம் பருவம் ) என்கின்ை சொல் இலத்ைீன் சோழியாை “அமடாலெமே” 

( வளர்ச்ெி) என்னும் சொல்லில் இருந்து வந்ைது 
17) உலக சுகாைாே அதேப்பு 11-19 வயது வதேயுள்ள பருவத்தை, விடதலப் பருவம் என்று கூறுகிைது 
18) இைப்சபருக்க உறுப்புகள் வளர்ச்ெி அதடவதை பருவேதடைல் என்கிமைாம் 
19) இைப்சபருக்க உறுப்புகளின் வளர்ச்ெி ஆண்களுக்கு 14 முைல் 15 வயைிலும்,  

சபண்களுக்கு 11 முைல் 12 வயைிலும் முைிர்ச்ெியதடகிைது 
20) குேல் வதள “ ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் “ என்று கூைப்படுகிைது 
21) சுேப்பி என்பைன் சபாருள் ஏைாவது ஒன்தைச் சுேத்ைல் ஆகும் 
22) நம்ேிடம் உள்ள நாளேில்லாச் சுேப்பிகள்: 

1) பிட்யூட்டரி 2) தைோய்டு 3) கதணயம் 4) அட்ரீைல் 5) விந்ைகம்(ஆண்) 6) அண்டகச் சுேப்பி ( சபண் ) 
23) ைதலதே சுேப்பி என்று அதழக்கப்படுவது பிட்யூட்டரி சுேப்பி 
24) உடலிலுள்ள அதைத்து நாளேில்லாச் சுேப்பிகதளயும் ைேது கட்டுப்பாட்டில் தவத்ைிருப்பது பிட்யூட்டரி 

சுேப்பி 
25) பிட்யூட்டரி சுேப்பி ெில மநேங்களில் வயது முைிர்ந்ைவுடன் அைிகோக சுேந்ைால் அைதை அக்மோ 

சேகாலி 
26) மூதளயின் கீழ் பாகத்ைில் பிட்யூட்டரி அதேந்துள்ளது 
27) சைாண்தட பகுைியின் இரு புைங்களிலும் அதேந்துள்ள சுேப்பி தைோய்டு சுேப்பி 
28) வளர்ச்ெி, சுவாெம் ேற்றும் வளர்ச்ெிதை ோற்ைத்தைக் கட்டுபடுத்துவது தைோய்டு சுேப்பி 
29) குழந்தைகளுக்கு தைோக்ெின் சுேப்பி குதைவாக சுேப்பைால் ஏற்படும் மநாய் கிரிடிைிெம் 
30) நாளமுள்ள ேற்றும் நாளேில்லாச் சுேப்பித் ைன்தேகதள உதடயது கதணயம் 
31) இன்சுலின் குதைபாட்டிைால் வரும் மநாய் நீரிழிவு மநாய் 
32) இேத்ைத்ைில் உள்ள ெர்க்கதேயின் அளதவக் கட்டுபடுத்தும் ொர்மோன்கள் குளுக்கான், இன்சுலின் 
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33) விந்ைகம் சடஸ்மடாஸ்டீமோன் என்கிை ொர்மோதையும், அண்டகம் ஈஸ்டிமோஜன்  என்கிை 
ொர்மோதையும் சுேக்கிைது 

34) தைோய்டு சுேப்பி ொர்ந்ை மநாய்கதளத் ைடுக்க உைவுவது அமயாடின் 
35) இரும்புச் ெத்துக் குதைவிைால் ஏற்படும் மநாய் அைேீியா 
36) ஒவ்சவாரு ெிகசேட்டும் புதகக்கும் மபாதும், அைிலுள்ள நிமகாடின், அம்மோைியா, அெிட்மடான், 

ஃபார்ோல்டிதெட்டு, தநட்ேஜன் ெயதைடும், மேலும் 400 மவைிப்சபாருள்கள் ேேணத்தை 
விதளவிக்கக் கூடிய ைிடீர் ோற்ைக் காேணிகளாகவும் 40 வதகயாை புற்றுமநாய்க்கு காேணிகளாகவும் 
அதேகிைது 

37) 80 விழுக்காடு புற்றுமநாய் புதகத்ைலால் வருபதவ 
38) ஓர் உயிருள்ள சநாைிகள் நிதைந்ை, குதைவாை கமலாரிகதளயுதடய இயற்தக உணவு முதளப்பயிர் 
39) ொைாேணோக செல்கள் ஓர் ஒழுங்காை முதையில் பிரிந்து வளர்ந்து பின் இைக்கும் சுழற்ெி முதைக்கு 

அமபாப்டாெிஸ் என்று சபயர் 
40) நம் உடலின் எல்லா இயக்கங்களும் ைதெகளின் ஒருங்கிதணந்ை செயல்பாடுகமள ஆகும் 
41) எலும்பின் தேயத்ைில் எதடகுதைவாைதும் ேிருதுவாைதுோை உைிஞ்சும் ைன்தேயுள்ள கடற்பஞ்சு 

மபான்ை சபாருள் எலும்பு ேஞ்தெ எைப்படும் 
42) மூட்டுகளின் இரு வதககள் அதெயும் மூட்டு, அதெயா மூட்டு 
43) மூட்டுகளின் இதணப்பு வதககள் 1) நாரிதணப்பு மூட்டுகள், 2) குருத்சைலும்பு மூட்டுகள், 

3) ைிேவ மூட்டுகள் ( ெிமைாவியல் மூட்டுகள் ) 
44) ெில ைிேவ மூட்டுகள் : 

1) பந்து கிண்ண மூட்டு எ.கா : மைாள் பட்தட, இடுப்பு எலும்புகள் 
2) கீழ் மூட்டு எ.கா : முழங்கால், முழங்தக 
3) வழுக்கு மூட்டு எ.கா : கணுக்கால் எலும்பு, உள்ளங்தக எலும்பு, மைாள்பட்தட எலும்பு, ோர்சபலும்பு 
4) முதள மூட்டு எ.கா : முைல் ேற்றும் இேண்டாவது கழுத்து முள் எலும்புகள் 

45) ேைிை எலும்பு கூட்டில் 206 எலும்புகள் உள்ளை 
46) ேைிைைில் காணப்படக்கூடிய ேிக நீளோை எலும்பு சைாதட எலும்பு 
47) ெோெரி ேைிைைின் சைாதட எலும்பின் நீளம் 45 செேீ 
48) நம் உடம்பில் காணப்படக்கூடிய ேிகச் ெிைிய எலும்பு நடு காைில் உள்ள அங்கவடி எலும்பாகும் 
49) கழுத்துப் பகுைியிலுள்ள முள்சளலும்புகளின் எண்ணிக்தக 7 
50) ோர்புப் பகுைியிலுள்ள முள்சளலும்புகளின் எண்ணிக்தக 12 
51) வயிற்றுப் பகுைியிலுள்ள முள்சளலும்புகளின் எண்ணிக்தக 5 
52) ைிருசவலும்பு ( இடுப்புப் பகுைி ) பகுைியிலுள்ள முள்சளலும்புகளின் எண்ணிக்தக 5 
53) வால் முள்சளழும்பு ( எச்ெ உறுப்பு ) பகுைியிலுள்ள முள்சளலும்புகளின் எண்ணிக்தக 4 
54) விலா எலும்புகளும், ோர்சபலும்புகளும், ேற்றும் முதுசகலும்பும் இதணந்து ோர்பு கூடாக உள்ளை 
55) நுதேயேீல், இையம் மபான்ை இன்ைியதேயாை உறுப்புகதளப் பாதுகாப்பது ோர்புக்கூடும், 

ோர்சபலும்புகளும் 
56) ோர்புக்கூட்டில் 12 இதண(24) விலா எலும்புகள் உள்ளை 
57) முைல் 7 இதண விலா எலும்புகள் மநரிதடயாக ோர்சபலும்புடன் இதணந்ைிருக்கின்ைை, இதவ 

உண்தே விலா எலும்புகள் எைப்படும் 
58) அடுத்துள்ள 3 இதண விலா எலும்புகள் மநரிதடயாக இன்ைி ோர்சபலும்புடன் இதணந்ைிருக்கின்ைை. 

இதவ சபாய் விலா எலும்புகள் எைப்படும் 
59) இறுைியில் உள்ள இேண்டு 11 ேற்றும் 12வது இதண விலா எலும்புகள் ெிைியைாகவும் ோர்சபலும்புடன் 

இதணயாேல் இருக்கும்.  
60) இதணயாை விலா எலும்புகள், ேிைக்கும் விலா எலும்புகள் எைப்படும் 
61) அச்சு ெட்டக எலும்புகளின் எண்ணிக்தக 80 
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62) இதணயுறுப்பு எலும்புகளின் எண்ணிக்தக 126 
63) இேத்ை ெிவப்பணுக்கள், இேத்ை சவள்தள அணுக்கள் ேற்றும் இேத்ை ைட்டுகள் உற்பத்ைி செய்யப்படும் 

இடம் எலும்பு ேஞ்தெ 
64) ேீன்களின் இடப்சபயர்ச்ெி உறுப்பு துடுப்புகள் 
65) ேண்புழு நிேிடத்ைிற்கு 25 செேீ மவகத்ைில் செல்லும் 
66) பைதவகளின் இைக்தககள் அதவகளின் முன்ைங்கால்களின் ோற்ைி அதேக்கப்பட்ட நவைீ 

அதேப்பாகும் 
67) எலும்பிதை சவளிப்புைோக சூழ்ந்துள்ள கடிை மைால் மபான்ை அதேப்பிற்கு சபரியாஸ்டியம் என்று 

சபயர் 
68) நம் உடலில் காணப்படும் எலும்புகதள வடிவத்ைின் அடிப்பதடயில் நான்கு வதககளாகப் பிரிக்கலாம் 
69) எலும்புகளின் நான்கு வதககள் ( வடிவத்ைின் அடிப்பதடயில் ) : 

 1) நீளோை எலும்பு எ.கா சைாதட எலும்புகள், கால் எலும்புகள், கால்விேல் எலும்புகள், தகசயலும்பு, 
முன்தகசயலும்பு, தகவிேல் எலும்புகள் 
 2) குட்தடயாை எலும்பு எ.கா ேணிக்கட்டு, கணுக்கால் எலும்பு 
 3) ைட்தடயாை எலும்பு எ.கா ேண்தடமயாட்டு எலும்புகள், மைாள்பட்தடயில் உள்ள காதே எலும்பு, 
மைாள்பட்தடயில் உள்ள ோர்சபலும்பு 
 4) ஒழுங்கற்ை வடிவம் சகாண்ட எலும்புகள் எ.கா முதுசகலும்பு சைாடரில் கதடெியாக உள்ள வால் 
எலும்பு ேற்றும் ேண்தடமயாடு, முக எலும்புகள் 

70) எலும்புகளுக்கு இதடயிலும் குருத்சைலும்புகளுக்கு இதடயிலும் பற்களுக்கு எலும்புகளுக்கு 
இதடயிலும் இதணப்தப ஏற்படுத்துவது மூட்டு 

71) சுற்றுச்சூழல் பாைிப்பிதை உணர்த்தும் உயிர் காட்டிகளாக தலக்கன்கள் விளங்குகின்ைை 
72) பூஞ்தெகளுக்கு எ.கா ஈஸ்ட் ( ஒற்தைச் செல்லால் ஆைதவ ), தேமொபஸ், அகாரிகஸ், 

அஸ்பர்ஜில்லஸ் ( பல செல்களாலாைதவ ) 
73) பூஞ்தெகளின் வதகபாடு: 

 1) தெமகாதேமகாட்டா ( சோட்டி காளான் )      2) ஆஸ்மகாதேமகாட்டா ( மகாப்தப பூஞ்தெ ) 
 3) சபெிடிமயாதேமகாட்டா ( கணுவடி பூஞ்தெ )  4) யுசடமோதேமகாட்டா ( சபைிெிலியம் ) 

74) உணவூட்ட அடிப்பதடயில் பூஞ்தெகளின் வதககள் : மூன்று 
 1)ஒட்டுண்ணிகள் (எ.கா: பக்ெீைியா) 2) ொறுண்ணிகள் (எ.கா: தேமொபஸ், அகாரிகஸ்) 3) கூட்டுயிரிகள்  

75) அைிக அளவு பேவலாக உண்ணப்படும் காளான்கள் சபாத்ைான் காளான்களாகும் 
76) உண்ணத் ைகுந்ை காளான்கள் அகாரிகஸ் கம்சபஸ்ட்ரிஸ், அகாரிகஸ் தபஸ்மபாேஸ் 
77) நச்சுத்ைன்தே உள்ள காளான்கள் அோைிடா ேஸ்காரியா, அோைிடா பல்மலாய்ட்ஸ் 
78) தவட்டேின் பி ையாரிப்பில் பயன்படும் பூஞ்தெகள் அஸ்ஃப்யா காெிப் ேற்றும் எரிமோைீெியா அஸ்ஃப் 
79) பூஞ்தெ மநாய்கள் :     ேைிைன் : தேமகாெஸ், பாைப்பதட, படர் ைாேதே 

 விலங்குகள் : எர்காட், பாைப்பதட   ைாவேங்கள் : துருமநாய், கருப்பழுகல், கறும்புள்ளி, மகன்கர் 
80) பிளான்மட ( ைாவே உலகம் ): 

1) பூவாை ைாவேங்கள் :  அ) பாெிகள் ஆ) பிேமயாதபட்டுகள் இ) சடரிட்மடாதபட்டுகள் 
2) பூக்கும் ைாவேங்கள் :  அ) ஜிம்மைாஸ்சபர்ம்கள் ஆ) ஆஞ்ெிமயாஸ்சபர்ம்கள் 

81) கலிமபார்ைியா இோட்ெை சகல்ப் என்பதவ ஒரு பழுப்பு நிை கடல்பாெிகளாகும் 
82) கலிமபார்ைியா இோட்ெை சகல்ப் எனும் ஒரு பழுப்பு நிை கடல்பாெிகள் ஒரு நாளிற்கு சுோர் 15 செேீ 

வளர்ந்து ஒரு வருடத்ைில் சுோர் 50ேீ (160 அடி) நீளம் வதே அதடயக் கூடியது 
83) உலகில் ேிக மவகோக வளரும் கடல் கதள கலிமபார்ைியா இோட்ெை சகல்ப் எனும் ஒரு பழுப்பு நிை 

கடல்பாெிகள் 
84) கரியேில வாயு ேற்றும் உடலின் ேற்ை கழிவுகதள நீக்கவும் ேைிைன் ெிறுநீதே ெிதைக்கவும் 

விண்சவளிப் பயணங்களில் பயன்படுத்ைப்படும் பாெி குமளாசேல்லா தபசேமைாய் மடாொ 
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85) ஸ்பாக்ைம் ோஸ் ஒரு காலத்ைில் குழந்தைகளுக்கு ஒரு முதை ேட்டும் பயன்படுத்தும் 
கால்ெட்தடயாகப் பயன்படுத்ைப்பட்டது 

86) ொற்றுக் குழாய் கற்தைதயப் சபற்று முைன் முைலில் நிலத்ைில் வாழும் ைிைதைப் சபற்ை பூவாை 
ைாவேங்கள் சபேணிகள் ஆகும் 

87) பூக்கும் ைாவேங்களின் ஒரு ேிகப்சபரிய சைாகுைி ஆஞ்ெிமயாஸ்சபர்ம் 
88) ஆஞ்ெிமயாஸ்சபர்ம் ஏைக்குதைய 26,000 உயிர் வாழ் ைாவேங்கதளக் சகாண்டது 
89) ைன்னுதடய விதையினுள் ஒமே ஒரு வித்ைிதலதயக் சகாண்ட ைாவேங்கள்  ஒரு வித்ைிதலத் 

ைாவேங்கள் எை அதழக்கப்படுகின்ைை. எகா புல் ,சநல், மொளம் 
90) ைன்னுதடய விதையினுள் இேண்டு வித்ைிதலதயக் சகாண்ட ைாவேங்கள்  இரு வித்ைிதலத் 

ைாவேங்கள் எை அதழக்கப்படுகின்ைை எ.கா அவதே, பட்டாணி, ோ 
91) மவரின் புைத்மைால் தேமொசடர்ேிஸ் எைப்படும் 
92) மவரின் தேயப்பகுைி பித் எைப்படும் ( ஒரு வித்ைிதல ைாவேத்ைில் ேட்டும் உள்ளது ) 
93) பசுதே ோைாை அழகு ைாவேம் அேக்மகரியா ( குேங்கின் புைிர் ) 
94) பதை மபான்ை ெிைிய ஜிம்மைாஸ்சபர்ம் தெகஸ் 
95) சூல்கள் பூப்மபான்ை ைண்டின் ேீது ைிைந்ை நிதலயில் உள்ள ஜிம்மைாஸ்சபர்ம் நீட்டம் 
96) தவேஸ் என்ை வார்த்தை இலத்ைீன் சோழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட்து 
97) தவேஸ் என்பைன் சபாருள் நஞ்சு 
98) தவேதெ முைன் முைலில் ேஷ்யாதவச் மெர்ந்ை ைாவேவியல் அைிஞர் ஐவமைாஸ்கி 1892 ஆம் 

ஆண்டு கண்டுபிடித்ைார் 
99) தவேஸ்கள் எந்ை உயிரிதயத் ைாகி அைனுள் ைன்தைப் சபருக்கிக் சகாள்கிைமைா அது விருந்மைாம்பி 

செல் என்று அதழக்கப்படுகிைது 
100) பாதலத் ையிோக ோற்றும் பாக்டீரியா லாக்மடா பாெில்லஸ் 
101) தநட்ேஜதை நிதல நிறுத்தும் பாக்டீரியாக்கள். எ.கா : அெட்மடாபாக்டர், கிளாஸ்டிரிடியம், 

தேமொபியம், நீலப்பச்தெ பாெிகளாை ஆெிலட்மடாரியா, அைபைீா, நாஸ்டாக் 
102) விருந்மைாம்பியின் அடிப்பதடயில் தவேஸ்களின் ஐந்து வதககள் : 

1) பாக்டீரிமயாமபஜ்   2) தபட்மடாமபஜ் (ைாவே தவேஸ்கள்)   3) தபமகா மபஜ் (பாெி தவேஸ்கள்) 
4) சூமபஜ் ( விலங்கு தவேஸ்கள் )    5) தேக்மகா மபஜ் ( பூஞ்தெ தவேஸ்கள்) 

103) ஒரு செல்லால் ஆை நுண்ணுயிரி பாக்டீரியா 
104) பாக்டீரியாதவக் குைித்ை அைிவியல் பாக்டீரியாலஜி 
105) பாக்டீரியாவின் செல் புமோமகரிமயாட்டிக் செல் 
106) பாக்டீரியாதவ தேக்ோன் என்ை அலகால் அளக்கலாம் 
107) 1 தேக்ோன் = 1/1000ேிேீ 
108) பாக்டீரியாவின் வடிவத்தை தவத்து அைன் நான்கு வதககள்: 

1) காக்கஸ் ( உருதள வடிவம் )    2) மபெில்லஸ் ( குச்ெி வடிவம் ) 
3) ஸ்தபரில்லம் ( சுருள் வடிவம் )  4) விப்ரிமயா ( கால்புள்ளி வடிவம் ) 

109) கதெயிதழகளின் எண்ணிக்தக, அதேவு முதையின் அடிப்பதடயில் பாக்டீரியங்களின் வதககள் : 
1) ஒற்தைக் கதெயிதழ வதக              2) இருமுதைக் கதெயிதழ வதக 
3) ஆஸ்ட்ரிகஸ் (கதெயிதழகளற்ைதவ)     4) ஒரு கற்தை கதெயிதழ வதக 
5) சபரிட்தேகஸ் கதெயிதழ வதக 

110) கிளாேிமடாமோைாஸ் என்பை எளிய ஒரு செல்லால் ஆை பச்தெ நிை பாெிகள் ஆகும் 
111) பாெிகதளக் குைித்ை அைிவியல் தபக்காலஜி 
112) ஒரு செல்லாலாை ொறுண்ணி வதகப் பூஞ்தெ ஈஸ்ட் 
113) சபைிெிலிதை பிரிட்டன் நாட்தடச் ொர்ந்ை அசலக்ொண்டர் பிசளம்ேிங் 1928ல் கண்டுபிடித்ைார் 
114) அமோைியாதவ நிதலநிறுத்தும் பாக்டீரியா பாெில்லஸ் ேமோெஸ் 
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115) சைாழிற்ொதலத் துதையில் சபரும்பங்காற்றும் பாக்டீரியா லாக்டிக் அேில பக்டீரியா 
116) பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படும் ைீங்குகள்: 

   ைீங்குயிரியின் சபயர்                             மநாய் 
ொந்மைாமோைாஸ்ெிட்ரி                        ெிட்ேஸ் மகன்கர் 
மொமடாமோைாஸ்                         வில்ட் மநாய் – உருதளக்கிழங்கு 
சொலேைாெீயாேம்                          பாக்டீரியல் பிதளட் - சநல் 
ொந்மைாமோைாஸ்ஒதேமெ                  பாக்டீரியல் பிதளட் - சநல்  
 

117) பூஞ்தெகளால் ஏற்படும் மநாய்கள்: 
    ைீங்குயிரியின் சபயர்                                  மநாய் 
செர்மகாஸ்மபாோ சபர்ெமைட்டா     டிக்கா மநாய் - மவர்க்கடதல 
செர்மகாஸ்மபாோ அோெிகிடிக்மகாலா             டிக்கா மநாய் - மவர்க்கடதல 
தபரிகுமலாரியா ஒதேொ                        சவப்பு மநாய் - சநல்    

118) தவேஸ்ொல் ஏற்படும் மநாய்கள் : 
       ைீங்குயிரியின் சபயர்                                  மநாய் 
உச்ெிக் சகாத்து தவேஸ்                        வாதழயில் உச்ெிக் சகாத்து மநாய்       
புதகயிதல பல வண்ண தவேஸ்               புதகயிதலயில் பல வண்ண மநாய் 
சவள்ளரி பல வண்ண தவேஸ்                  சவள்ளரியில் பல வண்ண மநாய் 
 

119) ைீங்குயிரிகளால் ேைிைனுக்கு ஏற்படும் மநாய்கள்: 
   ைீங்குயிரி             மநாய்கள்                        பேவும் மூலங்கள் 
1) தவேஸ்     -    ொைாேண ெளி, மபாலிமயா,   -        காற்று, நீர் ேற்றும்  
                   ேஞ்ெள் காோதல, எய்ட்ஸ்,  -     மநேடித் சைாடர்பு, பாலியல்சைாடர்பு 
                    இன்புளுசயன்ொ            
2) பாக்டீரியா   -    காலோ, தடபாய்டு           -        அசுத்ைோை நீர்                                          
                   சடன்ைஸ்                   -         காயங்கள்                                      
                   எலிக்காய்ச்ெல்               -      விலங்குகளின் ெிறுநீர்                                       
                   சைாழுமநாய்                 -         மநேடித் சைாடர்பு                                             
3) பூஞ்தெகள்  -   பாைத் ைடிப்பு மநாய்           -   ஸ்மபார்கள் நிலம், ைண்ணரீ் மூலம் 
4) ஒரு செல் உயிரிகள்   -    ேமலரியா         -   மநாய்ப் பேப்பி (எ.கா : சகாசுக்கள்) 
 

120) பாக்டீரியாக்கள் இேட்தடப் பிளவு முதையில் ைன் இைத்தைப் சபருக்கிக் சகாள்கிைது 
121) பூஞ்தெகள் ஸ்மபார்கள் மூலம் ைன் இைத்தைப் சபருக்கிக் சகாள்கிைது 
122) ைாவேம், விலங்குகள், ேற்றும் ேைிைர்களிடம் நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படும் மநாய்கதளயும் அைன் 

காேணங்கதளயும் பற்ைி அைியும் அைிவியல் பிரிவு மநாயியல் 
123) செல் சகாள்தகதய உருவாக்கியவர்கள் மஜக்கப் ஸ்லீடன், ைிமயாடர் ஸ்ெிவான் (1838ல்) 
124)         செல்கள்                      வடிவம் 

      நேம்பு செல்                -   நட்ெத்ைிேம் 
      சுடர் செல்                 -   குழல் 
      சுேப்பி செல்                -  கைெதுேம் 
      ைட்டு எபிைீலியம்           -  பல்மகாணம் 
      தூண் எபிைீலியம்           -  உருதள 
      அண்ட செல்               -  முட்தட 
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      இேத்ைச் செல்கள்          -   வட்டம் 
      ைதெ செல்கள், நார் செல்  -   நீள்வடிவம் 

125) செல்லின் தெட்மடாபிளாெத்ைில் பேவிக் காணப்படும் உயிருள்ள சபாருள்களுக்கு செல் 
நுண்ணுறுப்புகள் என்று சபயர் 

126) எண்மடாபிளாஸ்ேிக் வதலப்பின்ைதலக் கண்டைிந்ைவர் 1945ல் மபார்ட்டர் 
127) எண்மடாபிளாஸ்ேிக் வதலப்பின்ைல் எைப் சபயரிட்டவர் 1952ல் மபார்ட்டர் 
128) ெில ேைிை செல்களும் அவற்ைின் பணிகளும்: 

       செல்கள்                              பணிகள் 
  ைட்டு எபிைீலியம்                -   வடிவம் ேற்றும் பதுகாப்பு 
  ைதெ செல்கள்                   -   சுருங்கி விரிைல் 
  சகாழுப்பு செல்கள்               -   சகாழுப்புகதளச் மெேிக்க  
  நேம்பு செல்கள்                  -   நேம்புத் தூண்டதலக் கடத்ைல் 
  எலும்பு செல்கள்                 -   உறுைி ேற்றும் உடதலத் ைாங்கவும் 
  கூம்பு ேற்றும் குச்ெி செல்கள்    -   பார்தவ ேற்றும் நிைத்தை உணே 
  நத்தை கூடு செல்கள்            -  ஒலி அதலகதள உணர்வைற்கு 
  சுேப்பி செல்                     -  சுேத்ைல் 

129) மவைியியல் அதேப்பிதை ஆோய்ந்து 2009ல் மவைியலுக்காை மநாபல் பரிதெ சபற்ை மூன்று 
அைிவியல் அைிஞர்கள் சவங்கட்ோேன் ோேகிருஷ்ணன் ( இந்ைியா), ைாேஸ் ஸ்சடய்ஸ் ( அசேரிக்கா) , 
அடாயத் (இஸ்மேல்) 

130) செல்லின் முக்கிய துதண நுண்ணுறுப்பு உட்கரு 
131) இேத்ை செல்களின் மூன்று வதககள்: 

 1) இேத்ைச் ெிவப்பு அணுக்கள் ( எரித்மோதெட் ) 
 2) இேத்ை சவள்தள அணுக்கள் ( லீயூமகாதெட்டுகள் ) 
 3) இேத்ைத் ைட்டுகள் ( த்மோம்மபாதெட்டுகள் ) 

132) நேது உடலின் காவல் பதட இேத்ை சவள்தள அணுக்கள் 
133) ெமீோகுமளாபின் எனும் சுவாெ நிைேிதயப் சபற்றுள்ள இேத்ை செல் வதக இேத்ைச் ெிவப்பு 

அணுக்கள் 
134) உடல் முழுவதையும் ைாங்கும் ைிசுக்கள் ைாங்கு ைிசு 
135) ைாங்கு ைிசுக்களின் வதககள் 

1) குறுத்சைலும்பு ைிசு 2) எலும்பு ைிசு 3) வதல இதணேத் ைிசு 
136)  நேக்கு உருவத்தைக் சகாடுக்கக் கூடிய ைிசு எலும்பு ைிசு 
137) குறுத்சைலும்பு ைிசுக்கள் காணப்படும் இடங்கள் மூட்டுகள், காது ேடல், மூக்கு, மூச்சுக் குழல், குேல் 

வதள 
138) வதல இதணேத் ைிசுக்கள் காணப்படும் இடங்கள் மைாலுக்கும் ைதெகளுக்கும் இதடயில், இேத்ை 

குழாய், நேம்புகள், எலும்பு ேஞ்தெகள் 
139) ைதெகளின் மூன்று வதககள்  

1) வரித்ைதெகள்(இயக்குைதெ) 2) வரியற்ை ைதெகள்(இயங்கு ைதெகள்) 3) இைய ைதெகள் 
140) கண் மகாளத்ைின் மூன்று அடுக்குகள் 

 1) சவளி அடுக்கு - விழி சவண் படலம் ( ஸ்கிளிோ ) 
 2) நடு அடுக்கு – விழியடிக்கரும் படலம் 
 3) உள் அடுக்கு – விழித்ைிதே ( சேட்டிைா ) 

141) கண்ணின் உணர்வுள்ள பகுைி விழித்ைிதே 
142) விழி சவண்படலத்ைிற்கும்விழிசலன்சுக்கும் இதடமய உள்ள ைிேவத்ைிற்கு விழி முன் அதை ைிேவம் 

என்று சபயர் 
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143) ெிறுநீேகத்ைின் அடிப்பதட அலகு சநப்ோன் 
144) ெிறுநீேகத்ைின் நீள்சவட்டு மைாற்ைத்ைில் கருஞ்ெிவப்பு நிைம் சகாண்ட சவளிப்பகுைி கார்சடக்ஸ் ஆகும் 
145) இேத்ைத்ைின் PH அளதவ நிதல நிறுத்துவது ெிறுநீேகம் 
146) கரிே மூலக் கூறுகதள ஆக்ெிஜமைற்ைம் செய்து மவைி ஆற்ைதலப் சபறுைல் சுவாெித்ைல் ஆகும் 
147) காற்ைில்லா சுவாெத்ைின் ேற்சைாரு சபயர் சநாைித்ைல் 
148) கிமேக்க சோழியில் சேட்டபால் என்ைால் ோற்ைம் என்றுசபாருள் 
149) ெிைகடித்து பைக்கக் கூடிய பாலூட்டி சவௌவால் 
150) இந்ைியாவிலுள்ள காடுகளின் ஐந்து சபரும்வதககள்:  

1) பாதலவைம் ( இோஜஸ்ைான், பஞ்ொப், அரியாைாவின் சைன் பகுைிகள் ) 
2) சவப்பேண்டல இதலயுைிர்க் காடுகள் 
3) சவப்ப ேண்டல பசுதேோைாக் காடுகள் ( வடகிழக்கு ேதலப்பகுைிகள், இேயேதல அடிவாேம் ) 
4) ேதலக்காடுகள் ( இேயேதல, சைன்ைிந்ைியா ) 
5) அதலயிதடக்காடுகள் ( கங்கா ேற்றும் ேகாநைி கழிமுகப்பகுைிகள் ) 

151) இந்ைியாவிலுள்ள ைாவே வதககள் ேற்றும் எண்ணிக்தக : 
  ைாவே வதககள்                      எண்ணிக்தக 
ெிற்ைிைங்கள்                     -       45000 
பூக்கும் ைாவேங்கள்               -       15000 
பாெியின்ங்கள்                    -       1676 
படர்ைாவேங்கள்                   -       1940 
பூஞ்தெகள்                       -       12480 
ைிைந்ை விதைத் ைாவேங்கள்        -       64 
பிரிமயாதடட்டுகள்                -       2843 
சடரிமடாதபட்டுகள்               -       1012 

152) உலக விலங்கிைங்களில் இந்ைியாவிலுள்ள விலங்கிைங்களின் ெைவைீம் 6.67 
153) இந்ைியாவில் ெமுைாயக் காடுகள் ைிட்டம் ஆேம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1976 
154) “பைதவ ேைிைன்” என்று அதழக்கப்பட்டவர் முதைவர் ெலீம் அலி 
155) புலி பாதுஅகாப்புத் ைிட்டம் சகாண்டு வேப்பட்ட ஆண்டு 1973ம் ஆண்டு ஏப்ேல் 1 

 
156) விலங்குகளின் வதககள் ேற்றும் எண்ணிக்தக : 

விலங்குகளின் வதககள்                 எண்ணிக்தக 
ெிற்ைிைங்கள்                                81,251 
பூச்ெிகள்                                    60,000 
சேல்லுடலிகள்                              5,000 
பாலூட்டிகள்                                 372 
பைதவகள்                                  1228 
ஊர்வை                                     446 
இரு வாழ்விகள்                             204 
ேீன்கள்                                     2546 

157) நேது மைெப்பாேம்பரியத்ைின் அதடயாளோக விளங்கும் விலங்கு யாதை 
158) நடுவண் அேெிைால் துத்வா மைெிய பூங்காவில் காண்டாேிருகங்கள் இைத்தைப் பாதுகாக்க 

புைேதேப்புத் ைிட்டம் நதடமுதைப்படுத்ைப்பட்டது 
159) முைதல வதககள்  

நன்ைரீ் வாழ் முைதல ( குமோமகாதடல்ல் பாலுஸ்ட்ரிஸ் ) 
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உவர் நீர் வாழ் முைதல ( கிரிெிதடலஸ் மபாமோெஸ் ) 
காரியல் ( கிோவியாலிஸ் மகங்டிக்கஸ் ) 

160) முைதல வளர்ப்பு ேற்றும் போேரிப்புத்ைிட்டம் சைாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1975 
161) ெிகப்பு புள்ளி விவே புத்ைகத்தைப் போேரிப்பது இயற்தக ேற்றும் இயற்தக வளங்கதளப் 

பாதுகாப்பைற்காை ெர்வமைெ கூட்டதேப்பு ( ஐயூெிஎன் ) 
162) அச்சுறுத்ைப்பட்ட ெிற்ைிைங்கள் அல்லது அழியும் நிதலயின் விளிம்பில் உள்ள விலங்குகள் பற்ைிய 

பைிவிதைக் சகாண்டிருப்பது ெிகப்பு புள்ளி விவே புத்ைகம் 
163) விலங்குகளின் பருவ கால இடர்சபயர்தவ 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்மப கண்டைிந்ைவர் அரிஸ்டாட்டில் 
164) அழியும் நிதலயிலுள்ள பைதவகள் மோைல், இந்ைிய நாதே, காட்டுக் மகாழி 
165) அழியும் நிதலயிலுள்ள விலங்குகள் இந்ைிய ஒற்தைக் சகாம்பன், நீலகிரிகுேங்கு, ெிங்கவால் குேங்கு, 

ஆெிய ெிங்கம், இந்ைியப்புலி, ஓலிவ் ரிட்லி ஆதே 
166) பாதலவை சவட்டுக் கிளிப் பூச்ெிகள் சபருந்ைிேள் கூட்டோக இடம்சபயரும் மபாது ஒரு நாதளக்கு 

3,000டன் ைாவேங்கதள உண்கின்ைை 
167) ஒரு சபருந்ைிேள் கூட்டத்ைில் உள்ள சவட்டுக் கிளிகளின் எண்ணிக்தக 50,000 ேில்லியன் 
168) பிமேெில் ஆதேகள் இைவிருத்ைிக்காக 8 வாேங்களில் 1,250தேல்கள் பயணிக்கின்ைை 
169) வட அசேரிக்காவிலுள்ள பாேன் தேைாை ோன்கள் 3,700 தேல்களுக்கும் (5000கிேீ)மேலாக 

இடம்சபயருகின்ைை 
170) பாலூட்டிகளில் ேிகவும் அைிக தூேம் நதடசபறும் வருடாந்ைிே வலதெ மபாைல் பாேன் தேைாை 

ோன்கள் 3,700 தேல்களுக்கும் (5000கிேீ) 
171) நேது நாட்டிலுள்ள ெேணாலயங்களின் எண்ணிக்தக சுோர் 500 
172) ைேிழ்நாட்டிலுள்ள முக்கிய ெேணாலயங்கள் : 

    ெேணாலயத்ைின் சபயர் (ே) இருப்பிடம்                    விலங்குகள் 
 1) முண்டந்துதை ேற்றும் களக்காடு ெேணாலயம்          ெிங்கவால் குேங்கு, புலி 
        ைிருசநல்மவலி ோவட்டம்                                               
 2)ைிருவில்லிபுத்தூர் (புலிகள்)                              காட்டு அணில், குேதவ ோன் 
       விருதுநகர் ோவட்டம் 
 3) மவடந்ைாங்கல் ெேணாலயம் (பைதவகள்)                கடற்பைதவ, ொம்பல் நாதே 
       காஞ்ெிபுேம் ோவட்டம் 
 4) முது ேதல ெேணாலயம்(புலிகள் மெேகம்)               யாதை, காட்சடருதே, லங்கூர் 
       நீலகிரி ேதல                                              
 5) விோலிேதல ெேணாலயம்(ேயில்கள்)                      காட்டு ேயில் 
      ைிருச்ெி ோவட்டம் 
 6) மகாடியக்கதே ெேணாலயம்                             புள்ளி ோன், கேடி 
     நாகப்பட்டிைம் ோவட்டம் 
 

173) இந்ைியாவிலுள்ள முக்கிய மைெிய பூங்காக்கள்: 
    சபயர் (ே) இருப்பிடம்                              முக்கிய ெிற்ைிைங்கள் 
1) பந்ைிப்பூர் மைெியப் பூங்கா, தேசூர்            -    யாதை, ெிறுத்தை, குேதவோன், புலி,  
     கர்நாடக ோநிலம்                              ேிளாோன் 
2) கார்சபட் மைெியப் பூங்கா, கார்வால்           -   நார்சகாம்புோன், யாதை, புள்ளிோன்,  
     உத்ைிே பிேமைெ ோநிலம்                        புலி, சவளிோன் 
3) கிர் மைெியப் பூங்கா, ஜூைாகர்                -   ஆெிய ெிங்கம், ெிறுத்தை, காட்டுப்  
     குஜோத் ோநிலம்                               பன்ைி, ெிங்காோ 
4) காெிேங்கா மைெியப் பூங்கா, மஜார்காட்         -  யாதை, ஒற்தைக்சகாம்பு,ெிறுத்தைபுலி ,      
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     அஸ்ொம் ோநிலம்                             காண்டாேிருகம்,காட்சடருதே, புலி 
5) சபரியார் ெேணாலயம், இடுக்கி               -    யாதை, புள்ளிோன், ேிளாோன்,   
      மகேள ோநிலம்                                  ொம்பர்ோன், புலி, குேதவோன் 

174) உலகத்ைிலுள்ள பிேோண்டோை பன்தேயிடங்கள் சோத்ைம் 12 
175) டயமைாெர் என்ை வார்த்தைக்கு “பயங்கேோை பல்லி” என்று சபாருள் 
176) நுண்ணுயிரிகள் முைல் சபரிய உயிரிகள் வதே விலங்கு வதககளாகும் 
177) காற்று ோசுபடுைலின் மூலங்கள் இேண்டு: 

1) இயற்தக மூலங்கள் 2) ேைிை செயல்பாட்டு மூலங்கள்( ஆன்த்ேமபாஜைீிக்) 
178) காற்ைிலுள்ள வாயுக்கள் : 

உயிர்வளி( ஆக்ெிஜன்) - 20.9%,  தநட்ேஜன்  -  78%  
கரியேில வாயு, நியான், கிரிப்டான், தெட்ேஜன் - 0.03% (ேற்றும்) ேிகக் குதைந்ை அளவு நீோவி 

179) ஓமொன் ஒரு நிைேற்ை வாயு 
180) ஓமொைின் அடர்த்ைி குதைவதை ஓமொன் ஓட்தட என்கிமைாம் 
181) ேைிைன் பயன்படுத்ைாை நிதலயில் அைன் இயற்பியல் மவைியியல் ேற்றும் உயிரியல் ைன்தேகளில் 

விரும்பத்ைகாை ோற்ைங்கள் ஏற்படுவது நீர் ோசுபடுைல் ஆகும் 
182) ஓமொன் காணப்படும் அடுக்கு ஸ்ட்மேட்மடாஸ்பியர் 
183) நிலக்கரி ேற்றும் சபட்மோலியத்தை எரிக்கும் மபாது சவளிப்படும் வாயுக்கள் தநட்ேஜன், கந்ைகம், 

கார்பன் 
184) அேில ேதழக்கு காேணோை அேிலங்கள் தநட்ரிக், கந்ைக, கார்பாைிக் அேிலங்கள் 
185) பசுதே இல்ல வாயுவிைால் ஏற்படும் சவப்பநிதல உயர்தவ புவி சவப்பேதடைல் என்கிமைாம் 
186) எரிசபாருள்கள் எரிக்கப்படுவைால் உருவாகும் வாயு/ோசுசபாருள் கார்பன் மோைாக்தெடு 
187) கார்பன் மோைாக்தெடு ேைிை ெிமோ குமளாபிமைாடு இதணந்து கார்பாக்ெி ெிமோ குமளாபிைாக 

ோைி ேேணத்தை ஏற்படுத்ைலாம் 
188) நிலக்கரி ேற்றும் விைகு எரிக்கப்படுவைால் உருவாகும் வாயு/ ோசுசபாருள் கரியேில வாயு 
189) கரியேில வாயுவின் விதளவு உலகம் சவப்பேதடைல் 
190) வாகைங்கள் சவளிவிடும் புதகயிலுள்ள ோசுப்சபாருள் தநட்ேஜன் ஆக்தெடுகள் 
191) தநட்ேஜன் ஆக்தெடுகளால் ஏற்படும் விதளவு அேில ேதழ எற்படுைல் 
192) கந்ைக எரிைலால் உருவாகும் வாயு/ ோசுசபாருள் கந்ைக தட ஆக்தெடு 
193) கந்ைக தட ஆக்தெடு கண்கள் எரிைல், நுதேயேீலில் புற்றுமநாதயயும், ஆஸ்துோதவயும் 

ஏற்படுத்துகிைது 
194) முழுதேயாக ேக்கிப் மபாகும் இயற்தகயாை பிளாஸ்டிக் சபாருளின் வியாபாே சபயர் பமயாமபால் 
195) முழுதேயாக ேக்கிப் மபாகும் இயற்தகயாை பிளாஸ்டிக் சபாருள் அல்காலிஜன்கள் எனும் 

நுண்ணுயிரிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிைது 
196) காய்கைிகள், ேக்காச்மொள ோவு, பட்டாணி ோவு மபான்ை சபாருள்கதளச் ெிதைத்து உருவாக்கப்பட்ட 

பிளாஸ்டிக் உயிரி பிளாஸ்டிக் 
197) நுண்ணுயிரிகளின் ெிதைத்ைலுக்கு காேணோக உள்ள நுண்ணுயிரிகள் யூதேெீட்ஸ், தெமொதேெீட்ஸ் 
198) பமயாமபால் பிளாஸ்டிக் ஒரு மொமோபாலிேர்(PHB) ஆகும் 
199) நீர் ோசுைடுப்பு ேற்றும் கட்டுப்பாடு ெட்டம் 1974 
200) காற்று ோசுைடுப்பு ேற்றும் கட்டுப்பாடு ெட்டம் 1981 
201) சுற்றுபுைச்சூழல் பாதுகாப்புச் ெட்டம் 1986 
202) பால் என்பது நீர்ே சகாழுப்பு, புேைம் ேற்றும் நீர் மெர்ந்ை கலதவ ஆகும் 
203) ைைிேத்ைில் ேிகச் ெிைிய துகள்கள் அணுக்கள் ஆகும் 
204)  ஒமே வதக அல்லது சவவ்மவறு வதக அணுக்களால் ஆைதவ மூலக்கூறு ஆகும் 
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205) எந்ை ஒரு தூய சபாருதள இயற்பியல் அல்லது மவைியியல் முதையிைால் மேலும் பிரிக்க 
முடியாமைா அப்சபாருமள ைைிேம் ஆகும் (பாயில் கூற்று) 

206) எந்ை ஒரு சைாடக்க நிதலயிலுள்ள பருப்சபாருதளச் ெிைிய சபாருளாக உதடக்க முடியாமைா அது 
ைைிேம் ஆகும் (லாவாெியர்) 

207) ஒமே வதக அணுக்களால் ஆைதவ ைைிேம் ( ைற்கால அணுக்சகாள்தக ) 
208) இதுவதே கண்டைியப்பட்டுள்ள ைைிேங்கள் 118 
209) சோத்ை ைைிேங்களில் (118) 92 ைைிேங்கள் இயற்தகயிலும், 26 ைைிேங்கள் செயற்தக முதையிலும் 

ையாரிக்கப்பட்டுள்ளை 
210) ேைிை உடலின் நிதை ஏைத்ைாழ 99% ஆறு ைைிேங்களாலும் ( ஆக்ெிஜன், கார்பன், தெட்ேஜன், 

தநட்ேஜன், கால்ெியம், பாஸ்பேஸ் ) 1% ேற்ை ைைிேங்களாலும் உருவாைது 
211) புவியில் அைிக அளவிலுள்ள ைைிேம் ஆக்ெிஜன் 
212) புவியில் நான்கில் மூன்று பங்கு உள்ள ைைிேங்கள் ஆக்ெிஜன் (ே) ெிலிக்கான் 
213) இதுவதேயில் IUPAC அைிகாேப்பூர்வ குையீடீுகள் சவளியிடப்பட்டுள்ள ைைிேங்களின் எண்ணிக்தக 112 
214) அண்டம் ேற்றும் விண்ேீன்களில் உள்ள முக்கியோை ைைிேங்கள் தெட்ேஜன், ெலீியம் 
215) நீர்ேோக உள்ள ைைிேங்கள்  

1) அதை சவப்பநிதலயில் சேர்குரி ேற்றும் புமோேின், 2)   ல் ெீெியம் ேற்றும் காலியம் 
216) வாயு நிதலயிலுள்ள ைைிேங்கள் : 

தெட்ேஜன், தநட்ேஜன், ஆக்ெிஜன், குமளாரின், ஃபுளூரின், ெலீியம், நியான், ஆர்கான், கிரிப்டான், 
ோடான், செைான் 

217) ைிண்ே நிதலயிலுள்ள ைைிேங்கள்: கார்பன், காப்பர், மகால்டு 
218) ைைிேங்களின் வதககள் ( பண்புகதளக் சகாண்டு ): 

 1) உமலாகம் ( 72 ைைிேங்கள்) 
 2) அமலாகம் ( ஏைத்ைாழ 16 அல்லது 17 ைைிேங்கள் ) 
 3) உமலாகப் மபாலிகள் ( ெில ைைிேங்கள் ேட்டும் 

219) உமலாகங்களின் பண்புகள் : 
 கடிைோைது, பளபளப்பாைது, ைகடாக அடிக்கக்கூடியது, கம்பியாக நீட்ட முடிந்ைது,  
 ேின்ொேத்தைக் கடத்ைக் கூடியது 

220) உமலாகங்களுக்கு எ.கா : காப்பர், ைங்கம், சவள்ளி, இரும்பு 
221) அமலாகங்களின் பண்புகள்: சேன்தேயாைது, பளபளப்பு ைன்தேயற்ைது, ைகடாக அடிக்க முடியாது, 

                          கம்பியாக நீட்ட முடியாது, ேின்ொேத்தைக் கடத்ைாது 
222) ைைிேங்களின் சபயர்களும் குைியடீுகளும் 

   மபாோன் – B    கார்பன் – C     புளூரின் – F   தெட்ேஜன் – H   அமயாடின் – I 
  தநட்ேஜன் – N    ஆக்ெிஜன் – O   பாஸ்பேஸ் – P   ெல்பர் – S  சவமைடியம் – V  யுமேைியம் – U 
 
 அலுேிைியம் - A    மபரியம்  - Ba    சபரிலியம் – Be    பிஸ்ேத் – Bi      புமோேின் -  Br 
 மகாபால்ட் – Co     காலியம்  - Ga    ெலீியம் - He    லித்ைியம் – Li      நியான் - Ne 
 ெிலிக்கான் – Si      ஆர்கான்  - Ar   ஆர்ெைிக்  -  As   குமளாரின் – Ci     குமோேியம் - Cr 
 கால்ெியம் - Ca     காட்ேியம் – Cd   சேக்ைெீியம் – Mg  ோங்கைசீு – Mn 
 

223)  ைைிேங்களின் சபயர்கள்      இலத்ைில்/ கிமேக்கப் சபயர்    குைியடீு 
 மொடியம்                         மநட்ரியம்                 Na 
 சபாட்டாெியம்                     மகலியம்                  K 
 இரும்பு                           ஃசபர்ேம்                   Fe 
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 காப்பர்                              குப்ேம்                  Cu 
 ெில்வர்                           அர்சஜன்டம்               Ag 
 மகால்டு                            ஆேம்                    Au 
 சேர்குரி                         தெட்ோர்ஜிேம்             Hg 
 சலட்                               ப்ளம்பம்                 Pb 
 டின்                                ஸ்மடைம்               Sn 
 ஆண்டிேணி                       ஸ்டிபியம்                Sb 
 டங்ஸ்டன்                        உல்ஃபேம்                 W 
 

224)     சபயர்                குைியடீு           சபயர் உருவாை விைம் 
 அசேர்ெியம்                Am                 அசேரிக்கா நாடு 
 யுமோபியம்                 Eu                 ஐமோப்பா நாடு 
 மநாபிலியம்                 No               அல்ஃபிேட் மநாபல் (அைிவியல் அைிஞர்) 
 அமயாடின்                   I                    ஊைாநிைம் 
 சேர்குரி                     Hg                கடவுளின் சபயர் 
 புளூட்மடாைியம்             Pu                புளூட்மடா மகாள் 
 நிப்டியூைியம்                Np                சநப்டியூன் மகாள் 
 யுமேைியம்                   U                யுமேைஸ் மகாள் 

225) ஒரு ைைிேத்தைக் குைிக்கும் எளிய வடிவம் குைியடீு 
226) உமலாக பண்புகதளயும் அமலாக பண்புகதளயும் சபற்றுள்ளதவ உமலாகப்மபாலிகள், எ.கா மபாோன், 

ெிலிகான், செர்ோைியம் 
227) ஒரு ( அவுன்ஸ் ) மைக்கேண்டி ைங்கத்தை 80 கிேீ (50தேல்) நீளத்ைிற்கு கம்பியாக நீட்ட முடியும் 
228) நேது உடலிலுள்ள கார்பைின் அளதவக் சகாண்டு 9000 சபன்ெிலுக்கு தே நிேப்பலாம் 
229) தவேத்ைின் முதைதயக் சகாண்டு கூட சவட்ட முடியாை சபாருதள செைான் மலெதேப் பயன்படுத்ைி 

சவட்டலாம் 
230) ஒரு ெோெரி ேைிைைின் உடலில் 250கி உப்பு உள்ளது 
231) அைிக உருகுநிதலதயக் சகாண்ட உமலாகம் டங்ஸ்டன் ( 3410  ) 
232) வதேபடக் குைியடீுகள் “ஆல்சகேிஸ்டின்” காலத்ைில் குைிப்பிடப்பட்டது 
233) இரும்தபத் ைங்கோக ோற்றும் கதல அல்சகேி 
234) 1808ல் ைைிேத்ைின் சபயர்கதள வதேபட குைியடீு மூலம் கூை முயன்ைவர் ஜான் டால்டன் 
235) அல்சகேி கதலஞர்கள் “அல்சகேிஸ்டுகள்” அல்லது “இேெவாைிகள்” என்று அதழக்கப்படுகின்ைைர் 
236) குைியடீுகளில் ஆங்கில எழுத்துகதளப் பயன்படுத்தும் முதைக்கு வழிவகுத்ைவர் ஜான் மஜகப் 

சபர்ெிலியஸ் (1813)  
237) இேண்டு அல்லது அைற்கு மேற்பட்ட ைைிேங்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட நிதை விகிைத்ைில் இதணந்து 

மெர்ேம் உருவாகிைது 
238) இேண்டு அல்லது அைற்கு மேற்பட்ட ைைிேங்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட நிதை விகிைத்ைில் மவைியியல் 

முதையில் இதணந்து உருவாகும் தூயசபாருள் மெர்ேம் எைப்படும் 
239) ைைிேம் + ைைிேம் = மெர்ேம் எ.கா : ெல்பர் + ஆக்ெிஜன் = ெல்பர் தட ஆக்தெடு  
240) ஒரு மெர்ேத்ைிலுள்ள பகுைிப்சபாருள்கதள இயற்பியல் முதைப்படி பிரிக்க முடியாது 
241) ஒரு மெர்ேம் உருவாகும் மபாது சவப்பம் சவளிப்படுைலும், சவப்பம் உைிஞ்ெப்படுவதும் 

நதடசபறுகிைது 
242) மெர்ேத்ைின் பண்புகள் அைன் பகுைிப்சபாருள்களின் பண்புகளில் இருந்து ோறுபடுகிைது 
243) மெர்ேம் ஒரு படித்ைாைது 
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244) மெர்ேங்களின் வதகப்பாடு :  1) கைிேச் மெர்ேம்    2) கரிேச் மெர்ேம்  
245) கைிேச் மெர்ேம் என்பது உயிேற்ை மூலங்களிலிருந்து சபைப்படுகிைது எ.கா : சுண்ணக்கட்டி 
246) கரிேச் மெர்ேம் என்பது உயிருள்ள மூலங்களிலிருந்து சபைப்படுகிைது எ.கா : ெர்க்கதே 
247) நீர் உதையும் மபாது அைனுதடய பருேன் 10% அைிகோகிைது 
248) பிளாஸ்டிக் ெிதைவதடய ஏைக்குதைய 50,000 ஆண்டுகளாகும்  
249) கண்ணாடிதய கதேக்க வல்ல அேிலம் தெட்மோ குமளாரிக் அேிலம் 
250) ஒரு மெர்ேத்ைில் உள்ள பகுைிப் சபாருள்கதள இயற்பியல் முதைப்படி பிரிக்க முடியாது 
251) நேக்குத் சைரிந்ை ேிகவும் சேன்தேயாை சபாருள் டால்க் (முகப்பூச்சுத்தூள்) 
252)  ஒரு தெட்ேஜன் மூலக்கூைில் ஒரு தெட்ேஜன் அணு ேற்றும் ஒரு குமளாரின் அணு உள்ளை 
253) ஒரு ைைிேத்ைின் இதணயக்கூடிய ைிைன் இதணைிைன் ஆகும் 
254) ஒரு ைைிேத்ைின் இதணைிைன் என்பது அத்ைைிேத்ைின் ஓர் அணுவுடன் இதணயக் கூடிய 

தெட்ேஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்தக ஆகும் ( தெட்ேஜதை அடிப்பதடயாகக் சகாண்டது ) 
255) மவைிக் கூடுதக விைிகள்: 

1) சபாருண்தே அழியா விைிகள்  2) ோைா விகிை விைி   3) ைதலகீழ் விகிை விைி 
4) சபருக்க விகிை விைி    5) மகலுெக்கின் பருேன் இதணப்பு விைி 

256) இயற்பியல் அல்லது மவைியியல் ோற்ைத்ைின் மூலம் நிதைதய உருவாக்கமவா அழிக்கமவா 
முடியாது என்பது சபாருண்தே அழியா விைி 

257) நீரிலுள்ள தெட்ேஜன் ேற்றும் ஆக்ெிஜன் அளவு எப்சபாழுதும் 1:8 என்ை விகிைத்ைில் இருக்கும்  
258) மவைிவிதைகளில் ஈடுபடக் கூடிய ேிகச் ெிைிய துகள் அணு 
259) பருப்சபாருள்களின் ேின்ைன்தே பற்ைி முைன் முைலில் மநேடியாக மொைதை மூலம் உறுைி செய்ைவர் 

தேக்மகல் பாேமட 
260) ேின் அணுக்கள் என்பதவ “எலக்ட்ோன்கள்” என்று முன்சோழிந்ைவர் (1891ல்) ஜார்ஜ் ஜான் ஸ்மடான் 

(அயர்லாந்து) 
261) ஜான் டால்டன் ைேது அணுக் சகாள்தகதய சவளியிட்ட ஆண்டு 1803 
262) எலக்ட்ோன் ேற்றும் ஐமொமடாப்புகதளக் கண்டுபிடித்ைவர் மஜ.மஜ.ைாம்ென் 
263) அணுவிலுள்ள பல்மவறு அடிப்பதடத் துகள்களின் அதேப்பு பற்ைிக் கூறுவது அணு ோைிரி 
264) எலக்ட்ோன் துகள்களின் அணு நிதை அலகு 0.00054 
265) எலக்ட்ோன் துகள்களின் ஒப்புேின் சுதே -1 
266) புமோட்டான் துகள்களின் அணுநிதை அலகு 1.00778 
267)  புமோட்டான் துகள்களின் ஒப்புேின் சுதே +1 
268) ைாம்ென் முன்சோழிந்ை அணு ோைிரி ைர்பூெணிப் பழத்தை ஒத்ைிருந்ைது 
269) ெதுப்பு நிலங்களிலிருந்து கிதடக்கும் நிலக்கரியில் அைிக அளவில் இருப்பது ெல்பர் 
270) நிலக்கரியின் வதககள்: 

      வதககள்                         கார்பைின் அளவு 
லிக்தைட் ( பழுப்பு நிலக்கரி )          25 முைல் 35% வதே 
பிட்டுேன் நிலக்கரி ( சேன் நிலக்கரி )   46 முைல் 86% வதே 
ஆந்ைிேதெட் ( கடிை நிலக்கரி )         87 முைல் 97% வதே 

271) நிலக்கரியின் பகுைிப் சபாருள்களும் அைன் பயன்களும்: 
  நிலக்கரியின் பகுைிப் சபாருள்கள்            பயன்கள் 
      நிலக்கரி வாயு                     ெதேயல் எரிவாயு 
      அம்மோைியா ைிேவம்              உேங்கள் ையாரிக்க  
      துகள் கார்பன்                     ேின்கலங்களில் பயன்படும் ேின்வாய் 
      கல்கரி                            எரிசபாருள், எஃகு ைாயாரித்ைலில் குதைப்பாைாக 
      கரித்ைார்                          சநகிழி, வண்ணப்பூச்சு, நாப்ைலின் உருண்தட,  

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in          Cell : 8608225854, 9659966192   Mail : napoos@ymail.com Page 125 
 

                                        சவடிசபாருள் ையாரிக்க 
 

272) எரிசபாருள்களில் உள்ள தெட்மோகார்பன் காற்ைில் உள்ள ஆக்ெிஜனுடன் மெர்ந்து மவைிவிதை 
புரிவைால் ஏற்படும் விதளவு சபாருள்கள் எரிைல் 

273)  உலகில் கிதடக்கும் நிலக்கரியில் 2/3 பாகம் அசேரிக்காவிலும் ெீைாவிலும் உள்ளது 
274) இந்ைியாவில் முைன் முதையாக நிலக்கரி மைாண்டி எடுக்கப்பட்ட ஆண்டு 1774 
275) 1000 கிகி நிலக்கரியில் இருந்து கிதடப்பதவ: 

 700 கிகி கல்கரி,   100லி அம்மோைியா,   50லி கரித்ைார்,     400ேீ3  நிலக்கரி வாயு 
276)   முைன் முைலில் சபட்மோலியம் எடுக்கப்பட்ட பகுைி 1859 ஆம் ஆண்டு அசேரிக்காவில் 

சபைிெில்மவைியா 
277) அைிக அளவில் சபட்மோலியம் உற்பத்ைி செய்யும் நாடுகள் குதவத், ஈோக், சபர்ஷியா, ேஷ்யா, 

சேக்ெிமகா, அசேரிக்கா 
278) இந்ைியாவில் சபட்மோலியம் கிதடக்கும் இடங்கள் : 

அஸ்ொம், குஜோத், மும்தப (ேகோஷ்டிோ), ேற்றும் மகாைாவரி, கிருஷ்ணா (ஆந்ைிே ோநிலம்), காவிரி 
(ைேிழ்நாடு) ஆற்றுப் படுதக 

279) நாம் ஒரு நாளில் செலவழிக்கும் நிலக்கரி உருவாக 1000 ஆண்டுகள் ஆகும் 
280) இந்ைியாவில் அஸ்ொேில் 1867ம் ஆண்டு ேக்கும் என்ை பகுைியில் கண்டைியப்பட்டது 
281) சபட்மோலியப் பகுைிப் சபாருள்களும் அைன் பயன்களும் : 

  பகுைிப் சபாருள்கள்                      பயன்கள் 
சபட்மோலியம் வாயு               வடீுகளில் எரிசபாருள் 
சபட்மோல்                         வாகை எரிசபாருள் 
ேண்சணண்ணய்                  அடுப்பு ேற்றும் சஜட் விோை எரிசபாருள் 
டீெல்                             கைேக வாகை எரிசபாருள் 
உயவு எண்சணய்                 உயவு எரிசபாருள் 
எரிசபாருள் எண்சணய்            கப்பல் ேற்றும் ேின் நிதலய எரிசபாருள் 
பாேேின் சேழுகு                  சேழுகு ேற்றும் வாெிலின் ையாரிக்க 
பிட்டுசேன்                       சபயிண்டு ேற்றும் ொதலகள் மபாட 
 

282) “கருப்புத் ைங்கம்” என்று அதழக்கப்படுவது சபட்மோலியம் 
283) இயற்தக வாயுவில் 90% ேீத்மைன் உள்ளது 
284) அைிக அழுத்ைத்ைில் மெகரிக்கப்படும் வாயு CNG 
285) உயர் குளிர்ந்ை நிதலயில் உள்ள நீர்ேம் LNG 
286) இந்ைியாவில் இயற்தக வயு அைிகம் கிதடக்கும் இடங்கள் 

ைிரிபுோ, இோஜஸ்ைான், ேகாோஷ்டிோ, ஆந்ைிே பிேமைெம் ( மகாைாவரி, கிருஷ்ணா ), ைேிழ்நாடு 
( சடல்டா பகுைிகள் ) 

287) ைாவே எண்சணய்களிலிருந்து ( மொயாபனீ்ஸ் எண்சணய், ஆேைக்கு எண்சணய், ேக்காமொள 
எண்சணய், சூரியகாந்ைி எண்சணய், பருத்ைி எண்சணய், சநல் உேி ேற்றும் இேப்பர் சகாட்தட ) 
ைாயாரிக்கப்படுவது பமயாடீெல் 

288) ஒரு ெிைந்ை ோற்று எரிசபாருள் தெட்ேஜன் 
289) எரிசபாருள் எரிய துதண செய்யும் வாயு ஆக்ெிஜன் 
290) புதை வடிவ எரிசபாருள் நிலக்கரி (ே) சபட்மோல் 
291) LPG ன் விரிவு நீர்ேோக்கப்பட்ட சபட்மோலிய வாயு 
292)  SI அலகு முதை அைிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1971 
293) சபாருளின் அளவு - ன் SI அலகு மோல். குைியடீு mol 
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294) ஒளிச்செைிவின் SI அலகு மகண்டிலா. குைியடீு Cd 
295) ேின்மைாட்டத்ைின் SI அலகு ஆம்பியர். குைியடீு A 
296) SI அலகு முதை 7 அடிப்பதட அளவுகதளயும், 22 வழி அளவுகதளயும் உள்ளடக்கியது 
297) நீரின் உதைநிதல 0  
298) ஒலியின் அளவிதை அளப்பைற்கு லாக்ேைேிக் அலகாை சடெிபல் என்ை அலகு பயன்படும் 
299) ேிக நீண்ட சைாதலவிதை அளக்கப் பயன்படும் அலகு வாைியல் அலகு 
300) SI அலகு முதையில் ைிண்ே மகாணத்ைின் அலகு ஸ்டிமேடியன் 
301) ஒரு சபாருளின் நிதலதய ோற்ை அல்லது ோற்ை முயற்ெிக்கும் வதகயில் அைன் ேீது செய்யப்படும் 

ைள்ளுைல் அல்லது இழுத்ைல் செயல் விதெ  
302) விதெயின் SI அலகு ெர் ஐெக் நியூட்டன் சபயோல் வழங்கப்படுகிைது  
303) பன்ைாட்டு அலகு முதையில் விதெயின் அலகு நியூட்டன் 
304) விதெயின் மவறு ெில அலகுகள் தடன், கிமலாகிோம், விதெ, ேற்றும் பவுண்ட் விதெ 
305) பன்ைாட்டு அலகு முதையில் அழுத்ைத்ைின் அலகு நி.ேீ-2 
306) அழுத்ைத்ைின் அலகு பால்ெி பாஸ்கல் சபயோல் வழங்கப்படுகிைது 
307) நீர்ேத்ைின் அடிப்பகுைியில் அழுத்ைம் அந்நீர்ேத்ைின் சோத்ை உயேத்தைப் சபாறுத்ைது 
308) ஒமே ஆழத்ைில் ஒமே அளவு அழுத்ைத்தைக் சகாடுப்பது ைிேவங்கள் 
309) ைிேவங்களில் அழுத்ைம் அைன் அடர்த்ைிதயப் சபாறுத்ைது 
310) வளிேண்டல அழுத்ைத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி பாேோைி 
311) முைல் பாைேெோைிதய உருவாக்கியவர் கிபி 1643ல் டாரிசெல்லி ( இத்ைாலி ) 
312) மூடப்பட்ட நிதலயில் ஒரு ைிேவத்ைின் ஒரு பகுைியில் சகாடுக்கப்படும் அழுத்ைோைது அைன் 

அதைத்து பகுைிகளிலும் ெேோக கடத்ைப்படுகிைது என்ை பண்தப முைன் முைலில் செய்து காட்டியவர்  
313) இரு சபாருள்கள் ஒன்ைன் ேீது ேற்சைான்று  நகரும் மபாமைா அல்லது நகே முற்படும் மபாமைா 

உருவாகும் விதெ உோய்வு 
314) உோய்வு விதெ ஒரு சைாடு விதெ 
315) கடல் ேட்ட அளவில் வளிேண்டல அழுத்ைத்ைின் ேைிப்பு 1,00,000 நி/ேீ-2  ( 105 நி/ேீ2 ) 
316) நேது வடீுகளில் உள்ள ேின்ொைைங்களில் பயன்படுத்ைப்படும் ேின் சுற்றுமுதை பக்கச் சுற்று முதை 
317) ைன் வழிமய ேின்ொேம் செல்ல அனுேைிக்கும் உமலாகங்கள் காப்பர், அலுேிைியம், இரும்பு, ைங்கம் 
318) துத்ைநாக முலாம் பூெப்பட்ட இரும்பு கால்வதைசுடு இரும்பு எைப்படும் 
319) துருப்பிடிக்காை இரும்புக் குழாய்கள் செய்யப்பயன்படுவது கால்வதைசுடு இரும்பு 
320) ஒரு அணு ெே எண்ணிக்தகயில் எைிர்ேின் துகள்கதளயும் மநர்ேின் துகள்கதளயும் சபற்ைிருக்கும் 
321) புமோட்டான்களின் எண்ணிக்தக எலக்ட்ோன்களின் எண்ணிக்தகதய விட அைிகோகும் மபாது அணு 

மநர்ேின் சுதே உதடயைாக இருக்கும் 
322) எலக்ட்ோன்களின் எண்ணிக்தக புமோட்டான்களின் எண்ணிக்தகதய விட அைிகோகும் மபாது அணு 

எைிர்ேின் சுதே உதடயைாக இருக்கும் 
323) கண்ணாடித் ைண்டு பட்டுத் துணியில் மைய்க்கப்படும் மபாது சபறுவது மநர்ேின்மைாட்டம் 
324) பிளாஸ்டிக் ைண்டு கம்பளித் துணியில் மைய்க்கப்படும் மபாது சபறுவது எைிர் ேின்மைாட்டம் 
325) ஒமே வதகயாை ேின்மைாட்டங்கள் ஒன்தைசயான்தை விலக்கும் 
326) எைிசேைிர் ேின்மைாட்டங்கள் ஒன்தைசயான்தை ஈர்க்கும் 
327) ேின்மைாட்டம் சபற்ை சபாருள் ஒன்தை கடத்து கம்பிகள் மூலோகமவா அல்லது சைாடுைல் 

மூலோகமவா புவிமயாடு இதணப்பது புவி இதணப்பு 
328) ேின்னூட்டம் சபற்ை சபாருள் ஒன்று ேின்னூட்டம் அற்ை சபாருமளாடு சைாடர்பு சகாள்ளும் மபாது 

ேின்னூட்ட அளவு ெேோகும் வதேயில் பரிோற்ைம் நிகழ்வது ேின்ைிைக்கம் 
329) சபாருள்களுக்கு ஏற்ப எலக்டான்கதள அளிக்கமவா அல்லது ஏற்கமவா செய்யும் இயல்புதடயது புவி 
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330) ேின்மைாட்டத்ைிைால் இயற்தகயில் நிகழும் ஒரு அற்புை நிகழ்வு ேின்ைல் 
331) ேிகப்சபருேளவில் ேின்னூட்டங்கள் ஒரு மேகத்ைிலிருந்து ேற்சைாரு மேகத்ைிற்மகா அல்லது ஒரு 

மேகத்ைின் ஒரு பகுைியிலிருந்து ேற்சைாரு பகுைிக்மகா அல்லது மேகத்ைிலிருந்து ைதேக்மகா பாயும் 
நிகழ்ச்ெி ேின்ைல் 

332) ேின்னூட்டங்கதளக் கண்டைிவைற்கும் அளப்பைற்கும் பயன்படும் கருவி ேின்னூட்டங்காட்டி 
333) ேின்ைல் என்பது ேின்ைாற்ைலின் விதளமவ என்பதை நிரூபித்ைவர் சபஞ்ெேின் பிோங்களின் 
334) உயேோை கட்ட்டங்கதள ேின்ைலிலிருந்து பாதுகாக்க பயன்படுவது இடி ைாங்கி 
335) சவப்பம் ஓரிடத்ைிலிருந்து ேற்சைாரு இடத்ைிற்கு எவ்விை பருப்சபாருள் ஊடகமும் இன்ைி பேவும் 

முதைக்கு சவப்பக்கைிர்வெீல் என்று சபயர் 
336) மூலக்கூறுகளின் உண்தேயாை இயக்கத்ைால் சவப்பம் பேவும் முதை சவப்பச் ெலைம் 
337) எைிசோளிப்புத் ைளத்ைில் படுபுள்ளியின் ேீது வதேயப்படும் செங்குத்துக் மகாடு குத்துக் மகாடு 
338) ஒளியாைது சபாருளின் ேீது விழுந்ை பிைகு ைிருப்பி அனுப்பப்படும் நிகழ்வு எைிசோளித்ைல் 
339) பளபளப்பாை பேப்பில் எைிசோளிப்பு நிகழ்ந்ைால் அது ஒழுங்காை எைிசோளிப்பு எைப்படும் 
340) படுமகாணோைது எைிசோளிப்பு மகாணத்ைிற்கு ெேம் 
341) ஒரு சபாருளுக்கு ஒமே ஒரு பிம்பத்தைத் மைாற்றுவிப்பது ெேைள ஆடி 
342) ஒளி ஓர் ஊடகத்ைிலிருந்து ேற்சைாரு ஊடகத்ைிற்குச் செல்லும் மபாது ைன் மநர்மகாட்டுப் பாதைதய 

விட்டு விலகிச் செல்லும் பண்பு ஒளிவிலகல் ஆகும் 
343) சவள்சளாளி ஒன்று முப்பட்டகத்ைின் வழிமய செல்லும் மபாது அைன் ஏழு நிைங்களாகப் பிரியும் 

நிகழ்வு நிைப்பிரிதக எைப்படும் 
344) தவேங்கள் ேினுேினுக்க முக்கிய காேணம் முழுஅக எைிசோளிப்பு ஆகும் 
345) குதைபாடற்ை கண்பார்தவ சகாண்ட ஒருவருக்கு ஒரு சபாருதள சைளிவாக காணக்கூடிய ேிகக் 

குதைந்ை அளவு 25 செேீ 
346) ஆண்களின் குேல் நாண்களின் நீளம் 20ேிேீ 
347) சபண்களின் குேல் நாண்களின் நீளம் 15ேிேீ 
348) அைிர்வதடயும் சபாருள்களின் முன் பின் இயக்கம் அதலவுகள் எைப்படும் 
349) அைிர்வதடயும் சபாருள் ஒரு சநாடியில் ஏற்படுத்தும் அைிர்வுகளின் எண்ணிக்தக அைன் அைிர்சவண் 

எைப்படும் 
350) அைிர்சவண்ணின் அலகு செர்ட்ஸ் (Hz) 
351) அைிர்வதடயும் சபாருள் ஒரு முழு அைிர்வு அல்லது ஒரு முழு அதலவுக்கு எடுத்துக் சகாள்ளும் 

காலம் அதடவுக் காலம் எைப்படும் 
352) அதடவுக் காலத்ைின் அலகு சநாடி 
353) ெேநிதலப் புள்ளியிலிருந்து அைிர்வதடயும் சபாருளின் இடப்சபயர்ச்ெியின் சபருே ேைிப்பு வசீ்சு 

எைப்படும் 
354) வசீ்ெின் அலகு ேீட்டர் 
355) 20,000 செர்ட்ஸ்க்கு அைிகோை அைிர்சவண்ணுக்கு சகாண்ட ேீசயாலிகதள மகட்கும் ைிைன் சபற்ைது 

நாய் 
356) 20,000 செர்ட்ஸ்க்கு அைிகோை அைிர்சவண்ணுக்கு சகாண்ட ஒலி ேீசயாலி 
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வகுப்பு - III, IV 

01) நாம் வாழும் பகுைியில் மைதவக்காக ொதலகள், இருப்புப்பாதை, கதடத்சைரு, வழிபாட்டுத்ைலம் 
அதேந்துள்ளை 

02) பள்ளியில் அதைத்து அலுவல்களும் ைதலதேஆெிரியர் ைதலதேயில் நதடசபறுகின்ைை 
03) பள்ளியில் ஆெிரியர்கள் ோணவர்களுக்கு அன்புடனும், சபாறுதேயுடனும் கற்றுத் ைருகின்ைைர் 
04) ோணவர்கள் ேற்ைவர்களுடன் கலந்து பழகுவைால் அவர்களின் ைைித்ைிைன் வளர்கிைது 
05) நாம் ஓர் ஊரில் இருந்து ேற்சைாரு ஊருக்குச் செல்ல ொதலகள் பயன்படுகின்ைை 
06) ைார்ொதலகள் என்பது கிோேங்கதள நகேங்களுடன் இதணக்கிைது 
07) சபரிய நகேங்களில் ொதலதய கடப்பைற்கு பாலங்களும், சுேங்கங்களும் அதேக்கப்பட்டுள்ளை 
08) ொதலயில் கடந்து செல்பவர்கள் பாைொரிகள் 
09) ஓர் இடம் எங்குள்ளது அதை எப்படிச் சென்ைதடவது என்பதை அைிய  ைிதெகளும் 

வதேபடங்களும் பயன்படுகின்ைை 
10) கடலில் பயணம் செய்மவார் ைிதெகதள அைிய ைிதெகாட்டும் கருவிதயப் பயன்படுத்துகின்ைைர் 
11) ைிதெகாட்டும் கருவியின் காந்ைமுள் எப்சபாழுதும் வடக்கு ைிதெதயமய மநாக்கி நிற்கும்  
12) வாகைங்களுக்காை எச்ெரிக்தக விளக்காை ெிவப்பு நிைம் நிற்பதை குைிக்கும்  
13) வாகைங்களுக்காை எச்ெரிக்தக விளக்காை ேஞ்ெள் நிைம் கவைிப்பதை குைிக்கும் 
14) வாகைங்களுக்காை எச்ெரிக்தக விளக்காை பச்தெ நிைம் செல்வதை குைிக்கும் 
15) பாைொரிகளுக்காை எச்ெரிக்தக விளக்கு ெிவப்பு நிைம் நிற்பதைதயயும் பச்தெ நிைம் 

செல்வதையும் குைிக்கும் 
16) மபாக்குவேத்து நான்கு நிதலகளில் நதடசபறுகிைது 
17) உலகின் பல இடங்கதளயும் ொதலகள் இதணக்கிைது 
18) நீர்வழிப்மபாக்குவேத்து ொைைங்கள் கப்பல், படகு, பரிெல் 
19) பஞ்ெம் (ே) சவள்ளநிவாேண மநேங்களில் உணவு ேற்றும் உதடகதள ேக்களிடம் விதேந்து 

சகாடுக்க செலிகாப்டர் மைதவயாகிைது 
20) இந்ைியாவின் சைன்கிழக்கில் உள்ள கடற்கதே கிோேம் ைனுஷ்மகாடி 
21) ஒரிஸ்ொவில் சகாைார்க் பகுைியில் சூரியைார் மகாவில் உள்ளது 
22) சகௌகாத்ைி இந்ைியாவின் வடகிழக்கு பகுைியில் உள்ளது 
23) சகௌகாத்ைியில் கஜிேங்கா என்ை உயிரியல் பூங்கா உள்ளது 
24) மேகாலயாவின் ைதலநகர் ஷில்லாங் 
25) ஸ்ரீ நகரில் ைால் ஏரி உள்ளது 
26) இந்ைியாவில் சபரும்பாலாை ேக்களால் மெர்த்துக்சகாள்ளப்படும் உணவுப்சபாருள் அரிெி ஆகும் 
27) கரும்பு செழித்து வளே ேிைோை சவப்பநிதல, வண்டல்ேண், அைிகளவு நீர் மபான்ைதவ மைதவ 
28) ஓரிடத்ைின் ேண்வளம் ேற்றும் காலநிதலக்கு ஏற்பமவ பயிர்கள் விதளயும் 
29) மகாதுதே, மொளம், கம்பு, மகள்வேகு, ொதே, வேகு மபான்ைதவ ைிதணவதககள் ஆகும் 
30) ோவுச்ெத்து என்பது ைாைியங்கள் (ே) பருப்புவதககள் ஆகியவற்தை சகாண்டது 
31) கீதேவதககளில் நார்ச்ெத்து, இரும்புச்ெத்து, உயிர்ச்ெத்து உள்ளது 

    அைிவியல் 
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32) இதைச்ெி, பால், முட்தட மபான்ைவற்ைில் புேைம் ேற்றும் சகாழுப்பு ெத்துகள் உள்ளை 
33) 2004ல் இந்ைியாவின் குடியேசு ைதலவோக இருந்ைவர் A.P.J.அப்துல்கலாம் 
34) ைகவல் சைாடர்பு துதை வளர்ச்ெியால் ைபால் ைந்ைி அனுப்புவது குதைந்துள்ளது 
35) கணிைியின் வேவால் சைாதலநகல், ேின்ைஞ்ெல், தகமபெி மபான்ைதவ மூலோக ைகவல் 

சைாடர்பு நதடசபறுகிைது 
36) ைங்கம், சவள்ளி ஆவணங்கள் மபான்ைவற்தை வங்கியில் பாதுகாப்புசபட்டகத்ைில் பாதுகாக்கலாம் 
37) வங்கிக் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க  ைாைியங்கி பணப்பட்டுவாடா இயந்ைிேம் 

பயன்படுகிைது 
38) நாம் ஆமோக்கியோக வாழ ேருத்துவேதைகளும், சுகாைாே நிதலயங்களும் உைவுகிைது 
39) வாேம் ஒருமுதை கிோேப்பகுைிகளுக்கு சென்று ேருந்து வழங்கி வருபவர் செவிலியர்  
40) கிோேத்தை ஊோட்ெி என்று கூறுவர் 
41) குக்கிோேங்களில் நடோடும் ேருத்துவேதைகள் ேக்கள் நலனுக்காக அதேக்கப்பட்டு உள்ளை 
42) மபரூோட்ெிதய சபரிய கிோேம் எைக் கூைலாம்  
43) நகேம் நகோட்ெி எைவும் சபரிய நகேம் ோநகோட்ெி எைவும் அதழக்கப்படுகிைது 
44) நியாய விதலக்கதட குடிதேப்சபாருள் வழங்கும் சபாது விநிமயாகக்கதட என்று 

அதழக்கப்படுகிைது  
45) குற்ைம் நிகழாேல் ைடுத்ைல், மபாக்குவேத்தை ெரிசெய்ைல், சபாதுச்சொத்துக்கதள பாதுகாத்ைல் 

காவலரின் கடதேயாகும் 
46) ைீயதணப்பு அவெே மைதவக்கு 101 ஐ சைாடர்பு சகாள்ளலாம் 
47) புயல், சவள்ளம், நிலநடுக்கத்தை இயற்தக ெீற்ைம் எை கூைலாம் 
48) ைேிழ்நாட்டில் சோத்ைம் 32 ோவட்டங்கள் உள்ளை 
49) நம் நாட்டின் கிழக்கு பகுைியில் அதேந்துள்ள கடல் வங்காளவிரிகுடா 
50) நம் ோவட்டம் ெேசவளிப்பகுைியில் அதேந்துள்ளது 
51) மகாதடக்காலம் ோர்ச்-மே குளிர்காலம் டிெம்பர்-பிப்ேவரி ேதழக்காலம் செப்டம்பர்-நவம்பர் 

வெந்ைகாலம் ஜூன்-ஆகஸ்ட் ோைங்களில் உருவாகிைது  
52) ோேல்லபுேம் பல்லவ ேன்ைர்கள் துதைமுகோக உள்ளது 
53) ோேல்லபுேத்ைில் ேன்ைர் நேெிம்ேவர்ேைால் கடற்கதே மகாவிலும், குதடவதேக் மகாவிலும் 

கட்டப்பட்டை 
54) ைிருமூர்த்ைிகுதக, வோகக்குதக, புலிக்குதக, ெிைப்புபயிற்ெிக்கூடங்கள், கடற்கதே பதழய ேற்றும் 

புைிய கலங்கதேவிளக்கம் ோேல்லபுேத்ைில் காணப்படுகிைது 
55) பாதைகதளக் குதடந்து உருவாக்கப்பட்ட குதகக்மகாவில்களும், ெிற்பங்களும் ோேல்லபுேத்ைின் 

ைைிச்ெிைப்புகளாகும் 
56) ோேல்லபுேத்ைில் ஒமே கல்லில் செதுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து இேைங்கள் காணப்படுகிைது 
57) ோேல்லபுேத்ைில் பழதேயாை எழுத்துக்களாை மைவநாகரி (ே) ைேிழ்க்கிேந்ை எழுத்துக்கள் உள்ளை 
58) ஐந்து ேைங்களுக்கும் பஞ்ெபாண்டவர்களின் சபயர்கள் சபாைிக்கப்பட்டுள்ளது 
59) ஐவதக நிலங்கள் குைிஞ்ெி, முல்தல, ேருைம், சநய்ைல், பாதல 
60) ேதலயும் ேதல ொர்ந்ை பகுைியும் குைிஞ்ெி 
61) காடும் காடு ொர்ந்ை பகுைியும் முல்தல 
62) வயலும் வயல் ொர்ந்ை பகுைியும் ேருைம் 
63) கடலும் கடல் ொர்ந்ை பகுைியும் சநய்ைல் 
64) ேணலும் ேணல்ொர்ந்ை பகுைியும் பாதல 
65) குைிஞ்ெி ேலர் 12ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதை பூக்கும் 
66) எவ்வளவு உயேம் பைந்ைாலும் ைதேயில் உள்ள இதேதய ெரியாக அதடயாளம் காணும் பைதவ 

பருந்து 
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67) ைேிழ்நாட்டில் காணும் பழங்காலப் பைதவகளுள் ஒன்று ைவிட்டுக் குருவி  
68) ைவிட்டுக் குருவி குழுவாகமவ காணப்படுவைால் ஏழுெமகாைேர்கள் (அ) ஏழுெமகாைரிகள் என்று 

அதழக்கப்படுகிைை 
69) ேைிைர்களிடம் அன்பாகப் பழகும் பைதவ கருஞ்ெிட்டு 
70) கூ.கூ எை கூவும் பைதவ செம்பூத்து 
71) கூடுகட்டுவைில் ேிகச்ெிைந்ை பைதவ தூக்கணாங்குருவி 
72) வித்ைியாெோை அலகிைால் இேட்தடவாயன் இந்ைப் சபயதேப் சபற்ைது 
73) ைேிழ்நாட்டில் காஞ்ெிபுேம் ோவட்டத்ைில் மவடந்ைாங்கல் பைதவகள் ெேணலயம் உள்ளது 
74) பைதவகள் பல ஆயிேம் தேல்களுக்கு அப்பாலிலிருந்து வருவது வலதெமபாைல் எை 

அதழக்கப்படுகிைது 
75) பைதவகள் நவம்பர் முைல் ோர்ச் வதே ெேணாலயங்களில் இருக்கும் 
76) ொத்ைான்குளம் சகாடியக்கதேயில் பைதவகள் ெேணாலயம் உள்ளது 
77) துஷ்யந்ைன் எனும் அேெைின் ேகன் பேைன் ஆவார் 
78) பேைன் இேயம் முைல் குேரி வதே ஆட்ெி செய்ைதேயால் ெக்கேவர்த்ைி என்று அதழக்கப்பட்டார் 
79) பேைன் ஆட்ெி செய்ை கண்டம் பேைகண்டம் என்று அதழக்கப்பட்டது 
80) ஜான்ெிோணி 1828ல் நவம்பர் 19ல் வாேணாெியில் பிைந்ைார் 
81) ஜான்ெிோணியின் குழந்தைப் சபயர் ேணிகர்ணிகா 
82) ஜான்ெிோணி ைிருேணத்ைிற்குப் பிைகு லட்சுேிபாய் எை அதழக்கப்பட்டார்  
83) லட்சுேிபாய் முைன் முைலாக 1857ல் இந்ைிய விடுைதலப்மபாரில் கலந்து சகாண்டார் 
84) இந்ைிய மைெிய பதடயின் முைல் சபண்கள் பிரிவிற்கு ஜான்ெிோணி எை சபயர் சூட்டப்பட்டது 
85) ஜான்ெிோணி லட்சுேிபாய் இைந்ை ஆண்டு 1858 
86) பூேிதயச் சுற்ைி வளிேண்டலம் உள்ளது 
87) சூரியன், விண்ேீன்கள், நிலா மபான்ைதவ விண்சவளியில் காணப்படுகின்ைை 
88) சூரியன் ஒரு ஒளிரும் விண்ேீன் ஆகும் 
89) விண்ேீன் என்பது விண்சவளியில் காணப்படும் ஒரு சபரிய ஒளிரும் மகாளாகும் 
90) விண்ேீன் என்பது வாயுக்கதளயும், துகள்கதளயும் சகாண்ட கலதவயால் ஆைது 
91) ைன்தைத்ைாமை சுற்ைிக்சகாண்டு ஒரு குைிப்பிட்ட நீள்வட்டப்பாதையில் சூரியதையும் சுற்ைிவரும் 

பருப்சபாருதள மகாள்கள் என்கிமைாம் 
92) ஒரு மகாளின் ஈர்ப்பு விதெயால் அக்மகாதள சுற்ைிவரும் ஒரு விண்சபாருதள துதணக்மகாள் 

என்கிமைாம் 
93) பூேியின் துதணக்மகாள் ெந்ைிேன் 
94) விண்சவளியில் பல துதணக்மகாள்கள் உள்ளை 
95) செவ்வாய் ேற்றும் வியாழன் மகாள்களுக்கு இதடயில் ஆயிேக்கணக்காை துதணக்மகாள்கள் 

உள்ளை 
96) செவ்வாய் ேற்றும் வியாழன் மகாள்களுக்கு இதடயில் உள்ள விண்கற்கதள குறுங்மகாள்கள் 

எைலாம் 
97) விண்வழீ்கல் என்பது விண்சவளியில் இருந்து வளிேண்டலத்ைின் வழியாக பூேியின் மேற்பேப்தப 

அதடயும் சபாருளாகும் 
98) விண்வழீ்கல் என்பது விண்சவளியில் உள்ள மபாது விண்கல் எைப்படுகிைது 
99) எரிகற்கள் எரிநட்ெத்ைிேம் எை அதழக்கப்படுகிைது 
100) ெில விண்கற்கள் முழுவதும் எரியாேல் பாைி எரிந்ை நிதலயில் பூேியில் விழுவதை வழீ்கற்கள் 

எைலாம்  

101) நிலாதவ ெந்ைிேன், ேைி, அம்புலி, ைிங்கள் என்ை சபயரில் அதழக்கலாம் 

102) நிலா ஒரு பாதை மகாளோகும் 
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103) நிலா கேடுமுேடாக இருப்பைால் சூரிய ஒளிதய முழுதேயாக பிேைிபலிக்க இயலுவைில்தல 

104) நிலா பூேிதய ஒருமுதை சுற்ைிவே 27.3 நாள்கள் ஆகின்ைை 

105) 22-10-2008 அன்று அன்று நிலாதவ ஆய்வைற்காக இந்ைியா அனுப்பிய விண்கலம் ெந்ைிோயன்-1 

106) சூரியனும் ஒரு விண்ேீன் ஆகும் 

107) சூரியதை நாம் வாயுக்களின் கலதவ எைலாம் 

108) சூரியைில் அைிகளவு தெட்ேஜன் (ே) ெலீியம் ேிகச்ெிைிய அளவில் இைே வாயுக்களும் உள்ளது 

109) சூரியைில் தெட்ேஜன் வாயு இதணந்து ெலீியம் வாயு உருவாகிைது 

110) சூரியன் ஒரு சநருப்புக்மகாளம் எைலாம் 

111) சூரியனும் அதைச் சுற்ைிவரும் 9 மகாள்களும் சூரிய குடும்பம் எைலாம் 

112) சூரியைின் ஈர்ப்புவிதெக் காேணோக மகாள்கள் அைன் சுற்றுப்பாதையில் சுற்ைி வருகின்ைை 

113) சூரிய குடும்பத்ைில் உள்ள ேிகப்சபரிய மகாள் வியாழன் 

114) சூரிய குடும்பத்ைில் சூரியதை ேிக அைிமவகோக சுற்ைி வரும் மகாள் புைன் 

115) புைன் சூரியதை சுற்ைிவே 88 நாட்கள் ஆகின்ைை 

116) சூரிய குடும்பத்ைில் இேண்டாவது மகாள் சவள்ளி 
117) சவள்ளி குைிப்பிட்ட ோைங்களில் அைிகாதலயிலும் குைிப்பிட்ட ோைங்களில் ோதல மநேத்ைிலும் 

கீழ்வாைத்ைில் பிேகாெோகத் சைரிகிைது 

118) சவள்ளி விடிசவள்ளி என்றும் ோதல நட்ெத்ைிேம் என்றும் அதழக்கப்படுகிைது  

119) நிலவிற்கு அடுத்து பிேகாெோக சைரியும் மகாள் சவள்ளி 
120) சூரிய குடும்பத்ைின் மூன்ைாம் மகாள் பூேி 
121) பூேியின் சோத்ை மேற்பேப்பில் 71% நீரும் 29% நிலமும் உள்ளது 

122) பூேிதய உயிர்க்மகாளம் என்றும் அதழக்கலாம் 

123) சூரிய குடும்பத்ைின் நான்காவது மகாள் செவ்வாய் 

124) செவ்வாய் ெிவப்புக் மகாள் எைவும் அதழக்கப்படுகிைது 

125) செயலிழந்ை எரிேதலகள், பாதைகள் நிதைந்ை பாதலவைங்கள், பைிமூடிய துருவங்கள் 
மபான்ைதவ செவ்வாய் மகாளில் காணப்படுகிைது 

126) இரும்புத்ைாதுக்களும், புழுைிப்படலமும் படர்ந்து செவ்வாய் மகாள் ெிவப்பாக காணப்படுகிைது 

127) சூரிய குடும்பத்ைின் ஐந்ைாவது மகாள் வியாழன் 

128) சூரிய குடும்பத்ைின் ேிகச்ெிைிய மகாள் புைன் 

129) வியாழன் மகாள் மவைிப்சபாருள்கள் ைன்தேக்மகற்ப நிைத்தை ோற்ைிக்சகாள்கிைது 

130) வியாழன் சூரியதை சுற்ைிவே 12 ஆண்டுகள் ஆகிைது 

131) சூரிய குடும்பத்ைின் ஆைாவது மகாள் ெைி 
132) ஏழு வதளயங்கதளக் சகாண்ட மகாள் ெைி 
133) கலிலிமயா கலிலி என்பவர் முைன் முைலில் ெைிக்மகாளில் உள்ள வதளயங்கதள கண்டைிந்ைார் 

134) சூரிய குடும்பத்ைின் ஏழாவது மகாள் யுமேைஸ் 

135) ைன் அச்ெில் சுழலாை மகாள் யுமேைஸ் 

136) சூரிய குடும்பத்ைின் எட்டாவது மகாள் சநப்டியூன் 

137) சநப்டியூன் சுற்றுப்பாதையில் குறுக்கிடும் மகாள் புளூட்மடா 

138) பூேிதய வலம் வரும் துதணக்மகாள் நிலா 

139) ைாைாகமவ ஒளிரும் ைன்தே சகாண்டது விண்ேீன்கள் 

140) அமேரிக்காவில் காதலசபாழுைாக இருக்கும் மபாது ஜப்பாைில் இேவாக இருக்கும் 

141) பூேி ைன்தைத்ைாமை சுற்ைிக்சகாள்வதை சுழற்ெி என்கிமைாம் 

142) பூேி கற்பதை அச்ொை 23 ½ ொய்ந்ை நிதலயில் சுழல்கிைது  

143) பூேி 23 ½ ொய்ந்ை நிதலயில் இருக்கும்மபாது வட துருவத்தையும் சைன் துருவத்தையும் 
இதணக்கிைது 
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144) பூேி ைன்தைத்ைாமை 24ேணி மநேம் சுற்ைிக்சகாள்வதை ஒருநாள் எைலாம் 

145) பூேியின் சுழற்ெியிைால் இேவு, பகல் உண்டாகிைது 

146) பூேி சுழன்று சகாண்மட சூரியதை நீள் வட்டப்பாதையில் சுற்ைி வருகிைது 

147) பூேி சூரியதை ஒரு முதை சுற்ைிவே 365 ¼ நாள் ஆகிைது 

148) பூேியின் அச்சு ொய்வாக இருப்பைாலும் சூரியதை சுற்ைி வருவைாலும் ஏற்படும் வாைிதல 
ோற்ைங்கதள பருவகாலங்கள் என்று அதழகின்மைாம் 

149) பூேியின் தேயப்பகுைியில் வதேயப்பட்ட கற்பதைக்மகாடு நிலநடுக்மகாடு ஆகும் 

150) சூரியைின் கைிர்கள் பூேியின் ேீது செங்குத்ைாக விழும்மபாது மகாதடக்காலம் உருவாகிைது 

151) சூரியைின் கைிர்கள் பூேியின் ேீது ொய்வாக விழும்மபாது குளிர்காலம் உருவாகிைது 

152) பருவகாலங்கள் நான்கு வதகப்படும் 

153) பருவகாலங்கள் மகாதடக்காலம், வெந்ைகாலம்,  குளிர்காலம், ேதழக்காலம் ஆகியதவயாகும் 

154) பருவகால ோற்ைங்கள் மூன்று ோைங்களுக்கு ஒரு முதை வருகிைது 

155) மகாதடகாலத்ைிற்கும் குளிர்காலத்ைிற்கும் இதடயில் உள்ள காலம் வெந்ைகாலம் 

156) இேவும் பகலும் ஒமே அளவாக  இருக்கும் காலங்கள் வெந்ைகாலம், இதலயுைிர்காலம் 

157) பகல் சபாழுது நீண்டும் இேவுப்சபாழுது குறுகியும் காணப்படும் காலம் மகாதடக்காலம் 

158) பகல்சபாழுது குறுகியும் இேவுப்சபாழுது நீண்டும் காணப்படும் காலம் குளிர்காலம் 

159) மகாதடக்காலம் -  ோர்ச் - மே 
160) குளிர்காலம்  -  டிெம்பர் - பிப்ேவரி 
161) ேதழக்காலம்  -  செப்டம்பர் - நவம்பர் 
162) வெந்ைகாலம்  -  ஜூன் - ஆகஸ்ட் 
163) பகல் சபாழுைில் ேிைோை சவப்பமும் இேவுப்சபாழுைில் குளிரும் காணப்படும் காலம் குளிர்காலம் 

164) வட அதேக்மகாளத்ைில் நீண்ட பகல் காணப்படும் நாள் ஜூன் 22 

165) வட அதேக்மகாளத்ைில் குறுகிய பகல் காணப்படும் நாள் டிெம்பர் 22 

166) பூேியில் ஓர் இடத்ைில் ஒரு குைிப்பிட்ட காலத்ைில் நிலவும் சவப்பநிதல, காற்று, மேகம், 
ேதழதயக் குைிப்பது வாைிதல 

167) ஒரு நாட்டில் அல்லது சபரும் நிலப்பேப்பில் நீண்ட காலம் நிலவும் வாைிதலயின் ெோெரிதய 
காலநிதல என்கிமைாம் 

168) கிேகணம் என்ை சொல்லுக்கு ஒளிேதைப்பு என்று சபாருள் 

169) பூேிக்கும் சூரியனுக்கும் இதடயில் ெந்ைிேன் வரும்மபாது பூேியில் சூரிய ஒளி சைரிவைில்தல இது 
சூரிய கிேகணம் 

170) புவி சூரியனுக்கும் ெந்ைிேனுக்கும் இதடயில் வரும்மபாது ெந்ைிேகிேகணம் ஏற்படுகிைது 

171) ெந்ைிேகிேகணம் சபௌர்ணேி நாளில் நதடசபறுகிைது 
172) இயற்தகயில் பூேியில் இருந்து கிதடக்கும் ேைிை இைத்ைிற்கு பயன்படும் வளங்கதள இயற்தக 

வளங்கள் என்கிமைாம் 
173) புதுப்பிக்ககூடிய வளங்கள் நீர், சூரியஒளி, நிலம், காற்று 
174) புதுப்பிக்க இயலாை வளங்கள் ைங்கம், சபட்மோல், நிலக்கரி 
175) நீர், சூரியஒளி, காற்று ஆகியவற்தை நாம் பயன்படுத்துவைால் அதவ குதைந்ைாலும் ேீண்டும் 

உருவாகிைது. எைமவ இதவ புதுபிக்கக் கூடிய வளங்கள் ஆகும் 
176) இயற்தகயில் பூேிக்கு அடியில் கிதடக்கும் நிலக்கரி, சபட்மோலியம் ேற்றும் பிை கைிேங்கள் 

குதைந்து சகாண்மட செல்வைால் இவற்தை புதுப்பிக்க இயலாை வளங்கள் என்கிமைாம் 
177) ேைிைன் வாழ ைண்ணரீ்  2.5% ேட்டுமே உள்ளது 
178) உலகிமலமய ேிக நீளோை அதண இந்ைியாவில் உள்ள ெிோகூட் அதண 
179) இந்ைியாவின் ேிக உயேோை அதண பக்ோநங்கல்  
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180) ெோெரியாக ஒரு ேைிைன் ஒரு நாதளக்கு 125 லிட்டர் நீதே பயன்படுத்துகிைான் 
181) உலக ைண்ணரீ் ைிைம் ோர்ச்22 
182) நீலகிரி ோவட்டத்ைில் முதுேதல ெேணாலயம் உள்ளது 
183) காற்தை பாதுகாக்க வாகைங்களில் புதகவடிகட்டிதயப் பயன்படுத்ை மவண்டும் 

 
184) காற்தை பாதுகாக்க வாகைங்களில் சபட்மோலுக்கு பைிலாக இயற்தக எரிவாயுதவ 

பயன்படுத்ைமவண்டும் 
185) இந்ைிய நிலப்பேப்பில் ஐந்ைில் ஒருபங்கு காடுகள் உள்ளை 
186) ேேத்ைின் வயதை அைில் உள்ள  வதளயங்கதள தவத்து கண்டைியலாம் 
187) ேேத்ைின் வயதை வதளயங்கதள தவத்து கணக்கிடுவைற்கு சடன்மோகுமோைாலஜி  
188) பூேியில் உள்ள ஆக்ெிஜைில் 25% சைன் அசேரிக்காவிலுள்ள அமேொன் காட்டிலிருந்து 

கிதடக்கிைது 
189) ஆண்டுமைாறும் ஜூதல முைல்வாேம் ேேம் நடுவிழா நாடு முழுவதும் சகாண்டாடப்படுகிைது 
190) காடு வளர்ப்பு பற்ைிய விழிப்புணர்தவ ஏற்படுத்ை பள்ளிகளில் மைெிய பசுதேப்பதட அதேப்புகள் 

ஏற்படுத்ைப்பட்டுள்ளது 
191) புவி சவப்பேதடவைற்காை காேணங்களுள் ஒன்று கார்பன்-தட-ஆக்தெடு அைிகரித்ைல் 
192) ைேிழக அேசு முதுேதலதய கி.பி 1940ல் ெேணாலயோக அைிவித்ைது 
193) இந்ைிோகாந்ைி வை விலங்கு ெேணாலயம் ஆதைேதலத்சைாடரில் உள்ளது ( மகாயமுத்தூர் 

ோவட்டம் ) 
194) ேணல் பேப்பு நிதைந்ை கடமலாே ெேணாலயம் மகாடியக்கதே ெேணாலயம் 
195) ஆலிவ் ரிட்லி எை அதழக்கப்படும் கடலாதே மகாடியக்கதே ெேணாலயத்ைில் அைிகம் 

காணப்படுகிைது 
196) 1989ம் ஆண்டு ொம்பல் நிை அணில்கதள பாதுகாப்பைற்காக அதேக்கப்பட்டுள்ள ெேணாலயம் உள்ள 

இடம் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் (ொம்பல் நிை அணில் வை விலங்கு ெேணாலயம் ) 
197) இந்ைியாவின் சைன்கிழக்கு கதேமயாேத்ைில் ஆழ்கடலில் அதேந்துள்ள மைெிய பூங்கா ேன்ைார் 

வதளகுடா ஆழ்கடல் மைெிய பூங்கா 

198) இந்ைியாவின் எட்டாவது மைெிய பூங்கா கிண்டிமைெிய பூங்கா 

199) கிண்டி மைெிய பூங்கா கில்பர்ட்டு மோடிரிக்கிசு என்ை ஆங்கிமலயரின் சொந்ை மவட்தடயாடும் 
பகுைியாக இருந்ைது 

200) 1958ல் கிண்டி மைெிய பூங்கா ைேிழ்நாடு வைத்துதையின் கண்காணிப்பின் கீழ் வந்ைது 

201) கிண்டி மைெிய பூங்காவில் 350 க்கும் மேற்பட்ட ைாவே வதககள் உள்ளது 

202) 1994ம் ஆண்டு கூந்ைன்குளம் ெேணாலயோக அைிவிக்கப்பட்டது 

203) ைேிழ்நாட்டில் அைிவிக்கப்பட்ட சோத்ை மைெியபூங்கா 5 
             -  இந்ைிோகாந்ைி மைெியபூங்கா  -   1989 

             -  முதுேதல பூங்கா   -  1990 
             -  முகூர்ைி மைெிய பூங்கா  -  1982 

             -  ேன்ைார்வதளகுடா ஆழ்கடல்பூங்கா    -   1980  

             -  கிண்டி மைெியபூங்கா    -   1976 

204) ைேிழ்நாட்டில் ஏழு வைவிலங்கு ெேணாலயம் அதேக்கப்பட்டுள்ளது 

இந்ைிோ வைவிலங்கு ெேணாலயம்  - மகாயம்புத்தூர் ோவட்டம் 

ெத்ைியேங்கலம் ெேணாலயம் – ஈமோடு ோவட்டம் - ெேணாலயோக அைிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2008 
205) ைேிழ்நாட்டில் அதேந்துள்ள பைதவகள் ெேணாலயங்கள் : 

ெித்ைேன்குடி பைதவகள் ெேணாலயம் -  இோேநாைபுேம் ோவட்டம் 
காஞ்ெின்குளம் பைதவகள் ெேணாலயம் - இோேநாைபுேம் ோவட்டம் 
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காதேசவட்டி பைதவகள் ெேணாலயம் – சபேம்பலூர் ோவட்டம் 

மவடந்ைாங்கல் பைதவகளின் ெேணாலயம் - காஞ்ெிபுேம் ோவட்டம் 

சவள்மளாடுபைதவகள் ெேணாலயம்  - ஈமோடு ோவட்டம் 

சவட்டாங்குடி பைதவகள் ெேணாலயம்  - ெிவகங்தக ோவட்டம் 
வடுவூர் பைதவகள் ெேணாலயம் -  நாகப்பட்டிைம் ோவட்டம் 

புலிகாட் ஏரி பைதவகள் ெேணாலயம்  - ைிருவள்ளூர் ோவட்டம் 

கூந்ைன்குளம்  - ைிருசநல்மவலி ோவட்டம் 

உையோர்த்ைாண்டபுேம் பைதவகள் ெேணாலயம் - ைிருவாரூர் ோவட்டம் 

பாய்ண்ட் காலிேர் பைதவகள் ெேணாலயம்  -  ைஞ்தெ ோவட்டம் 

விோலிேதல ேயில்கள் ெேணாலயம் -  புதுக்மகாட்தட ோவட்டம் 

ைஞ்ொவூர் கள்ளசபேம்பலூர் எரி பைதவகள் ெேணாலயம் (ைற்மபாது பைதவகள் ெேணாலயோக 
அைிவிக்கப்பட்டது ) 

206) ைேிழ்நாட்டில் விலங்குகள் (ே) பல்மவறு உயிரிைங்கதள பாதுகாக்கும் மூன்று முக்கிய இடங்கள் 
ேன்ைார்வதளகுடா, அகஸ்ைியேதல, மேற்குசைாடர்ச்ெிேதல, நீலகிரிேதலத்சைாடர்  

207) கிழக்கிந்ைிய கம்சபைி ஆேம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு கி.பி 1600 

208) முைன் முைலில் கிழக்கிந்ைிய கம்சபைி நிறுவப்பட்ட இடங்கள் சூேத், சென்தை, சகால்கத்ைா 

209) மவலூர் புேட்ெி ஆண்டு கி.பி 1806 

210) கி.பி1806ல் நதடசபற்ை மவலூர் புேட்ெியாைது 1857ல் ஆண்டில் ஏற்பட்ட சபரும்புேட்ெிக்கு 
ஒத்ைிதகயாகும் எைக் கூைியவர் V.D.ொவார்கர் 

211) சபரும்புேட்ெி ஏற்பட்ட ஆண்டு 1857 

212) மவலூர் புேட்ெிக்கு முக்கிய காேணங்கள் ஐமோப்பிய பாணியிலாை சைாப்பிகதள அணியச் செய்ைது, 
ெேய அதடயாளங்களாை ைிலகேிடுைல், ைாடி வளர்த்ைல் ஆகியவற்ைிற்கு ைதட 

213) ஆங்கிமலயர்கள் இந்ைியச் ெிப்பாய்கதள பசு (ே) பன்ைி சகாழுப்பு ைடவப்பட்ட மைாட்டாக்கதள 
பயன்படுத்ை வற்புறுத்ைியது சபரும் புேட்ெிக்கு காேணோக அதேந்ைது 

214) இந்து ேற்றும் இஸ்லாேியர் ெேய உணர்தவ புண்படுத்ைிய நிகழ்வு பசு (ே) பன்ைி சகாழுப்பு 
ைடவப்பட்ட மைாட்டாக்கதள பயன்படுத்ை செய்ைது 

215) சபரும்புேட்ெியின் முக்கிய ைதலவர்கள் பகதூர்ஷா, நாைாொகிப், ைாந்ைியாமைாமப, ஜான்ெிோணி 
லட்சுேிபாய் 

216) இந்ைியர்களின் குதைகள் (ே) மகாரிக்தககதளப் பூர்த்ைி செய்ய கி.பி.1885,ல் இந்ைிய மைெிய 
காங்கிேஸ் ஆலன் ஆக்மடவியன் ெியூம் என்பவோல் சகாண்டுவேப்பட்டது  

217) வங்கப்பிரிதவ 1905ல் ஆங்கிமலய அேெ பிேைிநிைியாை கர்ென்பிேபு என்பவோல் சகாண்டுவேப்பட்டது 

218) சுமைெி இயக்கம் சைாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1905 

219) ஜாலியன் வாலாவாக் படுசகாதல ஆங்கிலத் ைளபைி டயர் என்பவோல் நடந்ைது  

220) ஜாலியன் வாலாவாக் படுசகாதல நடந்ை ஆண்டு 1919  

221) ஜாலியன் வாலாவாக் படுசகாதல பஞ்ொப் ோநிலத்ைில் உள்ள அேிர்ைேஸ் எனும் இடத்ைில் 
நடந்ைது 

222) காந்ைியடிகள் வழக்கைிஞர் சைாழில்புரிய சென்ை நாடு சைன்ைாப்பிரிக்கா  

223) காந்ைி ஆங்கிமலயருக்கு எைிோை மபாோட்டங்கதள அதேைி (ே) அகிம்தெ வழியில் நடத்ைிைார் 

224) ஒத்துதழயாதே இயக்கம் நடந்ை ஆண்டு 1920 

225) ைேிழகத்ைில் உப்பு ெத்ைியாகிேகம் ைிருச்ெி முைல் மவைாோண்யம் வதே நடந்ைது 

226) உப்பு ெத்ைியாகிேகம் காந்ைிஜி ைதலதேயில் 1930ல் நடந்ைது 

227) சவள்தளயமை சவளிமயறு இயக்கம் 1942 – ஆகஸ்ட் – 8, பம்பாய் 

228) செய் அல்லது செத்துேடி என்று கூைியவர் காந்ைிஜி 
229) இந்ைியாவின் முைல் பிேைேர் ஜவர்கலால் மநரு  
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230) இந்ைிய விடுைதலப் மபாோட்டத்ைில் பங்கு சகாண்ட ைேிழர்கள் பாேைியார், வ.உ.ெி, சுப்பிேேணிய 
ெிவா, வாஞ்ெிநாைன், இோஜாஜி, காேோெர் 

231) சுமைெி இயக்கத்தை ைேிழ்நாட்டிற்கு அளித்ை ைவப்புைல்வர் வ.உ.ெி 
232) கி.பி,1872 - செப்டம்பர் – 5 ல் ஓட்டபிடாேம் எனுேிடத்ைில் வ.உ.ெி பிைந்ைார் 

233) வ.உ.ெி 1936-11-18 அன்று இயற்தக எய்ைிைார்  

234) இந்ைிய அேொங்கம் வ.உ.ெிதய சபருதேப்படுத்தும் விைோக கி.பி.1972 SEP 5 அன்று அவேது ெிைப்பு 
அஞ்ெல் ைதலதய சவளியிட்டது 

235) உலகின் ேிகப்சபரிய கண்டம் ஆெியா  

236) உலகிமலமய பேப்பளவில் ஏழாவது ேிகப்சபரிய நாடு இந்ைியா` 
237) இந்ைியாவின் சோத்ை பேப்பளவு 32,87,263ெ.கி.ேீ  

238) இந்ைிய இயற்தக அதேப்புகதள 6 வதககளாக பிரிக்கலாம் அதவ வட இந்ைிய ேதலத்சைாடர், 
வட இந்ைிய ெேசவளி, ைார் பாதலவைம், படீபூேிகள், கடற்கதே ெேசவளிகள், ைீவுகள் 

239) இந்ைியாவின் வடக்கு பகுைியில் அதேந்துள்ள ேிகப்சபரிய ேதலத்சைாடர் இேயேதல 

240) இேயேதலயில் அதேந்துள்ள ேதலத்சைாடர்கள் ெிோத்ைிரி, ெிோச்ெல், ெிவாலிக் 

241) இந்ைியாவின் வடமேற்குபகுைியில் அதேந்துள்ள ேிகப்சபரிய பாதலவைம் ைார்ப்பாதலவைம் 

242) ைார்ப்பாதலவைத்ைின் வடபகுைியில் நீர்ப்பற்ைாக்குதைதய ைீர்க்க 649 கி.ேீ நீளமுள்ள இந்ைிோகாந்ைி 
கால்வாய் சவட்டப்பட்டுள்ளது 

243) வட இந்ைிய ெேசவளிக்கு சைன்பகுைியில் ஆேம்பிக்கும் படீபூேி இந்ைியாவின் சைன்மகாமகாடியில் 
முடிவதடகிைது 

244) ைக்காண படீபூேியில் ேகாநைி, மகாைாவரி, கிருஷ்ணா, காவிரி ஆறுகள் மேற்கிலிருந்து கிழக்காகப் 
பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கின்ைை 

245) நர்ேைா, ைபைி, ஆறுகள் மேற்காக பாய்ந்து அேபிக்கடலில் கலக்கின்ைை. 
246) ைக்காணபடீபூேி குன்றுகளாலும், ேதலகளாலும் சூழப்பட்டுள்ளது. 
247) இந்ைியாவின் மேற்கில் அேபிக்கடல் உள்ளது. 
248) இந்ைியாவின் கிழக்கில் வங்காளவிரிகுடா உள்ளது. 
249) இந்ைியாவின் சைற்கில் இந்ைியப்சபருங்கடல் உள்ளது 
250) இந்ைியாவின் வடக்கில் இேயேதல உள்ளது. 
251) இந்ைியாவின் மூன்று பக்கங்களும் கடல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. 
252) அேபிக்கடலுக்கும், மேற்குசைாடர்ச்ெிேதலக்கும் இதடயில் மேற்குகடற்கதே ெேசவளி 

அதேந்துள்ளது. 
253) சகாங்கணக் கடற்கதேயும் ேலபார் கடற்கதேயும் மேற்குகடற்கதே ெேசவளி யில் அதேந்துள்ளது. 
254) மொழ ேண்டல கடற்கதே (ே) வடெர்க்கார் கடற்கதேயும் கிழக்கு கடற்கதே ெேசவளி யில் 

அதேந்துள்ளது. 
255) மேற்கு கடற்கதே ெேசவளியில் மும்தப, கண்ட்லா, சகாச்ெி, பாைாஜி மபான்ை துதைமுகங்கள் 

உள்ளை. 
256) சகாங்கண கடற்கதேயும், ேலபார் கடற்கதேயும் அதேந்துள்ளா கடற்கதேச் ெேசவளி 

மேற்குகடற்கதே ெேசவளி 
257) வங்காள விரிகுடா கடலுக்கும், கிழக்கு சைாடர்ச்ெிேதலக்கும் இதடயில் கிழக்கு கடற்கதே 

ெேசவளி அதேந்துள்ளது 
258) கிழக்கு கடற்கதே ெேசவளி யில் அதேந்துள்ள துதைமுகங்கள் சகால்கத்ைா, விொகப்பட்டிைம் , 

சென்தை புதுச்மெரி 
259) பவளப்பாதைகளால் உருவாை ைீவு இலட்ெத்ைீவு ஆகும்.  
260) இலட்ெத்ைீவு அேபிக்கடலில் உள்ளது  
261) அந்ைோன் நீக்மகாபார் ைீவுகளில் 300 ெிறுெிறு ைீவுகள் காணப்படுகின்ைை. 
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262) அந்ைோன் நீக்மகாபார் ைீவுகள் வங்காள விரிகுடா கடலில் உள்ளது  
263) இலட்ெத்ைீவுகளில்  30 ைீவுக்கட்டங்கள் உள்ளை. 
264) ேத்ைிய ஆட்ெிப்பகுைிகள் அந்ைோன் நிக்மகாபர், ெண்டிகர், ைாத்ோநகர்ெமவலி, டாேன், தடயு, 

புதுச்மெரி, இலட்ெத்ைீவு 
265) இந்ைியாவின் அண்தடநாடுகள் பாகிஸ்ைான், ஆப்காைிஸ்ைான், ெீைா,மநபாளம், பூடான், ேியான்ேர், 

பங்களாமைஷ், இலங்தக 
266) எவசேஸ்ட் ெிகேத்ைின் உயேம் 8848ேீ ( இேயேதலயில் உள்ளது ) 
267) கி.பி.1953 ல் எவசேஸ்ட் ெிகேத்தை அதடந்ைவர்கள் நியூெிலாந்தை மெர்ந்ை எட்ேண்ட் ெிலாரி 

இந்ைியாதவச் மெர்ந்ை சடன்ெிங். 
268) எவசேஸ்ட் ெிகேத்ைில் ஏைிய இந்ைியசபண்ேணி  பச்மெந்ைிரி பால் 
269) கடலுக்கடியில் வாழும் முதுசகலும்பில்லா உயிரிைம் பவளப்பாலிப்புகள்  
270) இேயேதலயில் அதேந்துள்ள புகழ்சபற்ை மகாதடவாழிடங்கள் ெிம்லா, முசெௌரி, அல்மோோ, 

தநைிடால், (ே) டார்ஜிலிங்  
271) காஷ்ேீர் ோநிலத்ைிற்கு மகாதடகால ைதலநகேம் ஸ்ரீ நகர் 

குளிர்காலத் ைதலநகேம் ஜம்மு 
272) மைெியக் சகாடியில் 24 ஆேங்களும் அமொகர் என்பவரின் புத்ை ேைத்ைின்  ெேத்துவ மகாட்பாடுகதள 

குைிக்கிைது 
273) உத்ைிே பிேமைெத்ைில் ொேநாத் என்ை பழதேயாை நகரில் அமொகரின் தூண் உள்ளது 
274) மைெிய சகாடிதய மைெிய ெின்ைோக அைிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 26-1-1950 
275) ெத்யமேவ ஜயமை என்பைன் சபாருள் வாய்தேமய சவல்லும் 
276) மைெிய கீைத்ைில் 14 வரிகள் உள்ளது 
277) மைெியகீைம் வங்காள சோழியில் எழுைப்பட்டது 
278) மைெியகீைம் 52 சநாடிகளுக்குள் பாடி முடிக்க மவண்டும் 
279) இந்ைியாவின் மைெிய விலங்கு புலி 
280) இந்ைியாவின் மைெிய விலங்காை புலி வலிதேக்கும், அச்ெேின்தேக்கும் எடுத்துக்காட்டாக  

விளங்குகிைது 
281) வந்மை ோைேம் பங்கிம் ெந்ைிே ொட்டர்ஜி என்பவோல் எழுைப்பட்டது 
282) மைெியகீைத்ைிற்கு இதணயாக ேைிக்கப்படுவது வந்மை ோைேம்  
283) நம் நாட்டின் ஒற்றுதேதய குைிப்பைால் ைாேதே நேது மைெிய ேலோக உள்ளது. 
284) நேது இந்ைியாவின் மைெிய ேேம் ஆலேேம் 
285) நேது இந்ைியாவின் மைெிய பழம் ோம்பழம் 
286) ேக்களின் வாழ்க்தகமுதை என்பது செய்யும்சைாழில், வருோைம், கலாச்ொேம், பண்பாடு, 

நீைிமுதை மபான்ைதவகதளச் ொர்ந்துள்ளது 
287) ைேிழ்நாட்டின் சநற்களஞ்ெியம் ைஞ்ொவூர் 
288) ேைிைன் 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன்மப வடிவதேத்ை கருவி ஏர்  ( கலப்தப ) 
289) முைல் ஏர் ைேிழ்நாட்டில் ைான் உபமயாகத்ைில் இருந்ைது எை ஆோய்ச்ெியாளர்கள் கூறுகின்ைைர். 

இைதை நன்மகாள் என்று கூறுவர்.  
290) நன் என்ைால் எருது என்றும் மகாள் என்ைால் அைதை இயக்குபவர் என்றும் சபாருள்   
291) ெக்கேம் புைிய கற்காலத்ைில் கண்டைியப்பட்டது  
292) விண்ேீன்களின் வாழ்க்தக காலத்தைக் கணக்கிட்ட இந்ைியர் எஸ்.ெந்ைிேமெகேன் 
293) அணுெக்ைி ஆோய்ச்ெியில் ஈடுபட்ட இந்ைியர்களுள் ஒருவர் மொேி பாபா  
294) ஏவுகதண சைாழில்நுட்ப ஆோய்ச்ெியில் பங்மகற்ை இந்ைியர் அப்துல்கலாம்  
295) ேேபணு ஆோய்ச்ெி  ஈடுபட்ட இந்ைியர்களுள் ஒருவர் சவங்கட்ோேன் ோேகிருஷ்ணன் 
296) கணிப்சபாைி சேன்சபாருதள எழுைிய சபண்ணின் சபயர் அடா லவ்மலஸ்  
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297) கணிப்சபாைி சோழிதய (COBOL) எழுைியவர் கிமேஸ்மகாப்பர்   
298) தே அழிப்பாதைக் (WHITENER) கண்டைிந்ைவர்  சபஸ்ெி சநஸ்ேித் 
299) வலிப்பு மநாய்க்காை ேருந்தை கண்டைிந்ைவர்  Dr.ஆெிோொட்டர்ஜி 
300) ஜாைகியம்ோள் ைாவேவியல்துதைதயச் மெர்ந்ைவர் 
301) ைாவேங்களுக்கு உயிருண்டு என்ை உண்தேதய உலகிற்கு சவளிப்படுத்ைிய இந்ைியர் சஜகைீஸ் 

ெந்ைிேமபாஸ் 
302) சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 30-11-1858 அன்று பிைந்ைார் 
303) மேடிமயா அதலகதள கண்டைிந்ைவர் J.C.மபாஸ் 
304) லண்டன், சகால்கத்ைா பல்கதலக்கழகங்கள் சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாெிற்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கி 

ெிைப்பித்ைது 
305) J.C.மபாஸ்க்கு ஆங்கில அேசு ெர் பட்டம் வழங்கி ெிைப்பித்ைது 
306) உண்தேயாை ோணவன் பணத்தையும் பைவிதயயும் மைடாேல் அைிதவத் மைடுவைில் ஊக்கோய் 

இருப்பான் என்ைவர் J.C.மபாஸ் 
307) ைாவேவியல் ஆய்வுக்காக J.C.மபாஸ் உருவாக்கிய ஆய்வுக்கூடத்ைின் சபயர் மபாஸ் ஆோய்ச்ெி 

நிறுவைம் 
308) சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 23-11-1937 அன்று இைந்ைார் 
309) ேின்விளக்கு, ைிதேப்படம் ஆகியவற்தைக் கண்டைிந்ைவர் ைாேஸ் ஆல்வா எடிென் 
310) நீோவி இயந்ைிேம் மஜம்ஸ்வாட் என்பவோல் கண்டைியப்பட்டது 
311) சைாதலமபெி அசலக்ொண்டர் கிேகாம் சபல் என்பவோல் கண்டைியப்பட்டது 
312) வாசைாலி ோர்மகாைி என்பவோல் கண்டைியப்பட்டது 
313) சைாதலக்காட்ெி ஜான்சபயர்டு என்பவோல் கண்டைியப்பட்டது 
314) ஆகாயவிோைம் தேட் ெமகாைேர்களால் கண்டைியப்பட்டது 
315) சபன்ெில் என்.மஜ.கண்மடா என்பவோல் கண்டைியப்பட்டது 
316) ஜிப் மஜ.ஜட்ென் என்பவோல் கண்டைியப்பட்டது 
317) பல்துலக்கி வில்லியம் அட்கிஸ் என்பவோல் கண்டைியப்பட்டது 
318) பாோசூட் ஏ.மஜ.சகேைின் என்பவோல் கண்டைியப்பட்டது 
319) நேது உரிதேகளும் கடதேகளும் நாணயத்ைின் இரு பக்கங்கள் மபான்ைதவ 
320) நேது உரிதேகளுள் ெில 

i) ெேத்துவ உரிதே ii) சுைந்ைிே உரிதே iii) ெேய வழிபாட்டு உரிதே iv) சுேண்டலுக்கு எைிோை 
உரிதே  v) பண்பாட்டு, கல்வி உரிதே  vi) ைீர்வு காணும் உரிதே 

321) 2010 ம் ஆண்டு ஏப்ேல் 1 ம் நாள் இலவெ கட்டாயக்கல்வி உரிதேச்ெட்டம் நதடமுதைக்கு வந்ைது 
322) நேது அேொங்கம் 14 வயதுக்கு உட்பட்ட ெிறுவர்கதள சைாழிற்ொதலகளிமலா (அ) கதடகளிமலா 

பணியில் அேர்த்ை ைதட விைித்துள்ளது  
323) நேது நாட்டின் பாேம்பரியத்தைப் பாதுகாத்ைல் என்பது அடிப்பதடக்கடதேகளில் ஒன்று 
324) ெட்டத்ைின் முன் அதைவரும் ெேம் 
325) ேக்களிதடமய ஒற்றுதே உணர்தவ உருவாக்கும் இதணப்புப் பாலோக விளங்குவது விழாக்கள் 
326) ேைிை குலத்ைின் நீண்ட காலப் பாேம்பரியம் ேற்றும் கலாச்ொேத்ைின் பிேைிபலிப்பு விழாக்கள் 
327) நேது நாட்டு ேக்களாலும், அேொலும் ஒருங்கிதணந்து சகாண்டாடப்படும் விழாக்கள் மைெிய 

விழாக்கள் ஆகும் 
328) நாம் 1947 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ம் நாள் ஆங்கிமலயர்களிடேிருந்து விடுைதல சபற்மைாம் 
329) சுைந்ைிே ைிைத்ைன்று செங்மகாட்தடயில் சகாடிமயற்றுபவர் பிேைேர் 
330) சுைந்ைிே ைிைத்ைன்று ோநிலங்களில் சகாடிமயற்றுபவர் முைலதேச்ெர் 
331) குடியேசு ைிைத்ைன்று செங்மகாட்தடயில் சகாடிமயற்றுபவர் குடியேசுத்ைதலவர் 
332) குடியேசு ைிைத்ைன்று ோநிலங்களில் சகாடிமயற்றுபவர் ஆளுைர் 
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333) இந்ைிய அேெியலதேப்பு ெட்டம் 26-1-1950 அன்று நதடமுதைக்கு வந்ைது 
334) காந்ைி 2-10-1869 அன்று பிைந்ைார் 
335) காந்ைி பிைந்ைநாதள காந்ைி சஜயந்ைியாக சகாண்டாடுகிமைாம் 
336) இமயசு கிைிஸ்து பிைப்பு ைிைோை டிெம்பர் 25 ம் நாள் கிைிஸ்துேஸ் சகாண்டாடப்ப்டுகிைது 
337) இந்ைியா முழுவதும் சகாண்டாடப்படும் ேிகப்சபரிய பண்டிதக ைீபாவளி 
338) ைீபாவளி = ைீபம் + ஆவளி ( ைீபங்களின் வரிதெ) 
339) ைீபாவளியன்று ேக்கள் ேகிழ்ச்ெியும் வளமும் சபை லட்சுேி மைவிதய வணங்குவர்  
340) இமயசுதவ ெிலுதவயில் அதைந்ை ைிைம் புைிைசவள்ளி 
341) இமயசு உயிர்த்சைழுந்ை மூன்ைாம் நாள் ஈஸ்டர் பண்டிதகயாகக் சகாண்டாடப்படுகிைது 
342) இசுலாேிய நாள்காட்டியின் ஒன்பைாவது ோைம் ேேலான் 
343) பக்ரீத், ேிலாது-ன்-நபி, சோகேம் ஆகியதவ இஸ்லாேியர்களின் முக்கிய ைிருநாள்களாகும் 
344) தவகாெி ோைம் சபௌர்ணேி நாளில் புத்ைர் பிைந்ைார் 
345) புத்ை சபௌர்ணேி (புத்ை பூர்ணிோ) புத்ை ெேயத்ைிைோல் சகாண்டாடப்படுகிைது 
346) வர்த்ைோை ேகாவேீர் பிைந்ை ைிைம் ேகாவரீ் சஜயந்ைியாக ெேண ெயத்ைிைோல் 

சகாண்டாடப்படுகிைது 
347) ெீக்கிய ேைத்ைிைோல் குருநாைக் சஜயந்ைி சகாண்டாடப்படுகிைது  
348) ைேிழகத்ைில் சகாண்டாடப்படும் அறுவதடத்ைிருநாள் சபாங்கல் 
349) சபாங்கல்ைிருநாள் ேதழக்கும், சூரியனுக்கும் நன்ைி சைரிவிப்பைற்காக் சகாண்டாடப்படுகிைது 
350) சபாங்கலின் முந்தைய நாள் மபாகிப்பண்டிதக 
351) தை ோைத்ைின் இேண்டாம் நாள் ைிருவள்ளுவர் ைிைோகக் சகாண்டாடப்படுகிைது 
352) ோட்டுப்சபாங்கலுக்கு ேறுநாள் காணும் சபாங்கல் (உழவர் ைிருநாள் )  
353) ோட்டுப்சபாங்கலன்று நதடசபறும் வேீ விதளயாட்டு ஜல்லிக்கட்டு 
354) ஜல்லிக்கட்டுக்குப் புகழ்சபற்ை ஊர் அலங்காநல்லூர் 
355) ைிருமவாணத்தை முன்ைிட்டு படகுப்மபாட்டிகள் நதடசபறும் இடங்கள் ஆலப்புழா, மகாட்டயம் 
356) மகாதுதே அறுவதடக் காலத்ைில் பங்குைி ோைம் சபௌர்ணேி நாளில் மொலிப்பண்டிதக வட 

ோநிலங்களில் சகாண்டாடப்படுகிைது 
357) ெமகாைேத்துவத்தை மேம்படுத்ை ேக் ஷா பந்ைன் ைிருவிழா சகாண்டாடப்படுகிைது 
358) ஆடிப்சபருக்கு ஆண்டுமைாறும் ஆடி ோைம் 18 ஆம் நாள் சகாண்டாடப்படுகிைது 
359) இந்ைியாவின் முைல் பிேைேர் மநரு 
360) மநருவின் பிைந்ை நாள் நவம்பர்-14 
361) மநருவின் பிைந்ை நாள் குழந்தைகள் ைிைோகக் சகாண்டாடப்படுகிைது 
362) ஆெிரியர் ைிைம் செப்டம்பர்-5   ( Dr.ோைாகிருஷ்ணன் பிைந்ைநாள் ) 
363) அமேரிக்க ஐக்கிய நாட்தடச் மெர்ந்ை மகலார்ட் சநல்ென் என்பவர் புவிதயயும் அைில் உள்ள ைாவே 

உயிரிகதளயும் பாதுகாக்க மவண்டி 1970 ஆம் ஆண்டு ஏப்ேல் 22 ம் நாள் புவி ைிைம் 
சகாண்டாடிைார் 

364) ஆண்டுமைாறும் புவி ைிைம் சகாண்டாடப்படும் நாள்  ஏப்ேல் 22 
365) கிைிஸ்துேஸ் அன்பு ேற்றும் கருதண ஆகியவற்தை வலியுறுத்தும் விைோக 

சகாண்டாடப்படுகிைது 
366) நம்தே பாதுகாத்துக் சகாள்ள நாம் மேற்சகாள்ளும் முன்சைச்ெரிக்தக நடவடிக்தக பாதுகாப்பு 

எைப்படும் 
367) விபத்து ஏற்படுவைற்காை முக்கிய காேணங்கள் கவைக்குதைவு, விைிகதள ேீறுைல், 

எச்ெரிக்தகயின்தே, அவெேம் 
368) அருவிகளில் குளிக்கும் மபாது பாதுகாப்பு கம்பிகதளத் ைாண்டி செல்லக் கூடாது 
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369) இந்ைியா சுைந்ைிேம் அதடந்ைமபாது ைேிழ்நாடு சென்தை ோகாணம் என்ை சபயோல் 
அதழக்கப்பட்டது 

370) சென்தை ோகாணம் சோழிவாரியாக 1956ல் பிரிக்கப்பட்டது 
371) 14-1-69 ல் சென்தை ோநிலம் ைேிழ்நாடு என்று அப்மபாதைய முைலதேச்ெர் அைிஞர் அண்ணா 

என்பவோல் ோற்ைப்பட்டது  
372) இந்ைியாவின் பேப்பளவில் 11வது ேிகப்சபரிய ோநிலம் ைேிழ்நாடு 
373) ைேிழகம் இந்ைிய பேப்பளவில் 4% இடத்தை சபற்றுள்ளது 
374) ைேிழ்நாடு ேிக நீண்ட கடற்கதேதயக் சகாண்டுள்ளது ( 1000 கி.ேீ நீளம் ) 
375) ைேிழ்நாட்டின் எல்தலகள் : 

          கிழக்கு  -  வங்காள விரிகுடா 
          மேற்கு  -  மகேளா 
          வடக்கு  -  ஆந்ைிோ, கர்நாடகா 
          சைற்கு  -  இந்ைியப் சபருங்கடல் 

376) ைேிழ்நாட்டின் அண்தட ோநிலங்கள் : 
        மகேளா,   ஆந்ைிோ,   கர்நாடகா 

377) ைேிழ்நாட்டின் இயற்தக அதேப்தப மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அதவ ேதலகள், படீபூேி, 
ெேசவளிகள் 

378) ைேிழ்நாட்டிலுள்ள ேதலப்பகுைிகளின் இேண்டு பிரிவுகள் மேற்குசைாடர்ச்ெி ேதலகள், கிழக்கு 
சைாடர்ச்ெி ேதலகள் 

379) மேற்குசைாடர்ச்ெி ேதலகள் சைாடர்ச்ெியாை ேதலகளாகும் 
380) கிழக்குத் சைாடர்ச்ெி ேதலகள் விடுபட்ட ேதலத்சைாடர்களாக அதேந்துள்ளது 
381) மேற்குசைாடர்ச்ெி ேதலத்சைாடர்களும் , கிழக்கு சைாடர்ச்ெி ேதலகளும் நீலகிரி ேதலயில் 

ெந்ைிக்கின்ைை  
382) நீலகிரி ேதலயின் உயேோை ெிகேம் சைாட்டசபட்டா 
383) மேற்கு சைாடர்ச்ெி ேதலத்சைாடரின் ேிக உயர்ந்ை ேதலகள் நீலகிரிேதல (ே) ஆதைேதல 
384) சைன்ைிந்ைியாவின் ேிக உயர்ந்ை ெிகேம் ஆதைேதலயில் உள்ள ஆதைமுடி  
385) மேற்குசைாடர்ச்ெி ேதலயில் உள்ள உைகேண்டலமும் கிழக்குசைாடர்ச்ெி ேதலயில் உள்ள 

ஏற்காடும் புகழ்சபற்ை ேதலவாழிடங்களாகும். 
386) ைக்காணபடீபூேியின் சைன் கிழக்குப்பகுைியில் அதேந்துள்ள ோநிலம் ைேிழ்நாடு 
387) ைேிழ்நாட்டில் உள்ள மகாதவ, நீலகிரி ோவட்டங்கள் ைக்காணபடீபூேியின் பகுைிகளாகும் 
388) கிழக்கு கடற்கதே ெேசவளி ைேிழ்நாட்டில் மொழேண்டல கடற்கதே எை அதழக்கப்படுகிைது  

( இைன் அகலம் 80 கி.ேீ முைல் 250 கி.ேீ வதே ) 
389) ைேிழ்நாட்டில் காவிரி, தவதக, பாலாறு, ைாேிேபேணி, சைன்சபண்தண மபான்ை ஆறுகள் 

பாய்கிைது. 
390) ைேிழ்நாட்டில் பாயும் சபரும்பாலாை ஆறுகள் உருவாகும் இடம் மேற்கு சைாடர்ச்ெி ேதல 
391) ைேிழ்நாட்டில் கிழக்கு கடற்கதே ெேசவளி பேவியுள்ள ோவட்டங்கள் கன்ைியாகுேரி, 

ைிருசநல்மவலி, தூத்துக்குடி, இோேநாைபுேம், ைிருவாரூர், ைஞ்ொவூர், நாகப்பட்டிைம், புதுக்மகாட்தட, 
கடலூர், விழுப்புேம், காஞ்ெிபுேம் சென்தை, ைிருவள்ளூர் 

392) ைேிழ்நாட்டின் சென்தை இந்ைியாவின் 4வது ேிகப்சபரிய நகேோகும் 
393) ைேிழ்நாடு இந்ைியாவின் 7வது ேக்கள் சைாதக ேிகுந்ை ோநிலம் 
394) ைேிழ்நாட்டில் சைாழில்களுக்கு சபயர் சபற்ை ோவட்டங்கள் 

i) மகாயம்புத்தூர் - சநெவாதலகள் 

ii) ஈமோடு – ேஞ்ெள் ொகுபடி  

iii) ைிருப்பூர் – ஆயத்ை ஆதட ஏற்றுேைி 
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iv) மெலம் – இரும்பு உருக்கு ஆதலகள் 

v) நாேக்கல் - மகாழிப்பண்தணகள் 

vi) ெிவகாெி – அச்சுத்சைாழில், பட்டாசு ையாரித்ைல் 

vii) மவலூர் – மைால் சைாழில் 

viii) ைஞ்ொவூர் – விவொயம், 
ix) சென்தை – ைகவல் சைாழில் நுட்பம் 

395) ைேிழ்நாட்டின் ெின்ைங்கள்  
        விலங்கு - வதேயாடு 
           ேலர் - செங்காந்ைள் ேலர் 
           ேேம் - பதைேேம்  
        பைதவ - ேேகைப்புைா 
  ோநில  விதளயாட்டு  -  கபடி 

396) ைேிழக அேெின் முத்ைிதேயில் உள்ள ெின்ைம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மகாயில் 
397) கிோேப்புை ேக்களின் வாழ்க்தகமயாடு இதணந்ை கதலகள் நாட்டுப்புைக் கதலகள் எைப்படும் 
398) குைிப்பிடத்ைக்க நாட்டுபுைக்கதலகள் சைருக்கூத்து, கேகாட்டம், ஒயிலாட்டம், காவடியாட்டம், கும்ேி, 

மகாலாட்டம் 
399) கூத்துக் கதலயின் படிப்படியாை வளர்ச்ெி நாடகங்கள் 
400) ஒயில் என்னும் சொல்லுக்கு அழகு என்பது சபாருள் 
401) காலங்காலோக கூத்துக்கதல நிகழ்த்தும் கதலஞர்கள் உள்ள இடம் ைிருவண்ணாேதல 

ோவட்டத்ைிலுள்ள புரிதெ எனும் கிோேம் 
402) கிோேிய ஆடல் பாடல்களில் ைைிச் ெிைப்பும் ேக்களின் வேமவற்பும் சபற்ை ெிைப்புதடய கதல 

கும்ேி  
403) ைேிழகத்ைின் பழதேயாை கிோேியக்கதலகளுள் ஒன்று புேவியாட்டம் ( சபாய்க்கால் குைிதே ) 
404) சபாதுேக்களுக்கு மைதவயாை ைகவல்கதள வழங்கும் கதல வில்லுப்பாட்டு 
405) ைதலயில் செம்பு தவத்து ஆடும் ஆட்டம்  கேகாட்டம் 
406) வட்டோக நின்று தககதளக் சகாட்டி ஓதெ எழுப்பும் ஆட்டம் கும்ேி 
407) ஒயிலாட்டம் புகழ் சபற்று விளங்கும் ோவட்டங்கள் ேதுதே , மைைி , விருதுநகர் 
408) கதைகதள நடிப்பு மூலம் சைருவில் நடித்துக்காட்டப்படும் கதல சைருக்கூத்து 
409) பாய்க்கு சபயர்சபற்ை ஊர் பத்ைேதட 
410) ைேிழகத்ைில் சபரும்பாலாை தகவிதைசபாருட்கள் மூங்கிதலக் சகாண்டு ையாரிக்கபடுகிைது 
411) கருப்பு நிை ேட்பாண்டங்களுக்குப் சபயர் சபற்ைது ைிருசநல்மவலி ோவட்டத்ைிலுள்ள காதேக்குடி 
412) தகவிதைத் சைாழிலாளர்களால் முைன் முைலில் செய்யப்பட்ட சபாருள் செங்கல் 
413) ைதலயாட்டி சபாம்தேக்கு புகழ் சபற்ை ஊர் ைஞ்ொவூர் 
414) வேலாற்ைிமலமய  சைன்ைிந்ைியாவில்ைான் கற்களில் செதுக்கிய மவதலப்பாடுகள் ஓர் உயர்ந்ை 

இடத்தைப் சபற்று ைிகழ்கின்ைை 
415) ோக்கல்லில் செதுக்கி செய்யும் தகமவதலகள் நதடசபறும் பகுைிகள் புதுச்மெரி, கடலூர், மெலம்  
416) கருங்கல்லில் செதுக்கி செய்யும் தகமவதலகள் நதடசபறும் பகுைிகள் ேகாபலிபுேம், காஞ்ெிபுேம் 

ோவட்ட சுற்று வட்டாேப் பகுைிகள் 
417) ெிவப்பு ேற்றும் கறுப்பு கலந்ை ேட்பாண்டங்கள் கிதடக்கும் இடம் மவலூர் 
418) மூங்கிலாைது 24ேணி மநேத்ைில் 3 அடி உயேம் வளேக்கூடியது 
419) ைர்ேபுரி, மெலம், மகாதவ, மவலூர் ேற்றும் ைிருச்ெி மபான்ை ோவட்டங்கள் தகவிதைப்சபாருள்கள் 

செய்வைில் புகழ் சபற்று விளங்குகின்ைை  
420) பருத்ைி சநெவிற்கு சபயர் சபற்ைதவ மகாதவ, ஆேணி, ைஞ்தெ, கரூர், ேதுதே, ஈமோடு 
421) நுணுக்கோை ஒரு பட்டுப் புடதவ ையார் செய்ய 30முைல் 40 நாள்கள் ஆகும் 
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வகுப்பு - V    
01) நிலம், நீர், காற்று ஆகியதவ உயிேற்ை காேணிகளாகும் 

02) ேகேந்ைதூள் சூல்முடிதய அதடவைால் கருவுறுைல் நதடசபறுகிைது 

03) கருவுறுைலுக்கு பிைகு சூலகம் கைியாக ோறுகிைது 

04) கருதவச் சுற்ைியுள்ள சூலக உதையில் மெேிக்கப்படுவது உணவு  

05) ெதைப்பகுைிக்குள் விதைகளாக ோைி சபாைிந்ைிருப்பது சூல்கள் 

06) ேகேந்ைதூள் சூலக முடிதய அதடவது ேகேந்ைச் மெர்க்தக 

07) ஒரு ேலரில் உள்ள ேகேந்ைதூள் அந்ை ேலரின் சூலகமுடிதய அதடவது ைன் ேகேந்ைச் மெர்க்தக 

08) ஒரு பூவின் ேகேந்ைதுகள் அமை இைம் ொர்ந்ை ேற்சைாரு சூல்முடிதய அதடவது அயல் ேகேந்ைச் 
மெர்க்தக 

09) காற்று மூலோக நதடசபறும் ேகேந்ை மெர்க்தக அயல் ேகேந்ைச் மெர்க்தக 

10) விதை ஓரிடத்ைிலிருந்து ேற்சைாரு இடத்ைிற்கு ெில காேணிகளால் எடுத்து செல்லப்படுவது விதை 
பேவுைல் 

11) ஆலேேம், புளியேேம், மவப்பேேம், ோேேம் மைான்ைிய இடம் இந்ைியா 

12) இலவம்பஞ்சு, முருங்தக, எருக்கு மபான்ைதவ காற்ைின் மூலம் பேவும் 

13) சைன்தை, ஆகாயத்ைாேதே, அல்லி, ைாேதே மபான்ைதவ நீரின் மூலம் பேவும் 

14) சவண்தட, உளுந்து, காேேணி, பால்ெம், பயறுவதககள் மபான்ைதவ சவடித்துப் பேவும் 

15) நாயுருவி, புல், சநறுஞ்ெி மபான்ைதவ விலங்குகள் மூலம் பேவும் 

16) சபருேேங்கள் பைதவகளின் எச்ெத்ைில் உள்ள விதைகள் மூலம் பேவும் 

17) முைல்நிதல உற்பத்ைியாளர்கள் ைாவேங்கள் 

18) பூச்ெிகளால் கவேப்படும் பூவின் பகுைி ேகேந்ைத்தூள் 

19) விலங்குகள் ஊருக்குள் வேக் காேணம் வாழிடம் சுருங்குைல் 

20) சென்தை ோவட்டத்ைில் ோன்கள் மைெிய பூங்கா உள்ள இடம் கிண்டி 

21) காஞ்ெிபுேத்ைில் உள்ள பைதவகள் ெேணாலயம் அதேந்துள்ள இடம் மவடந்ைாங்கல் 

22) யாதை, காட்சடருதே ெேணாலயம் அதேந்துள்ள இடம் முதுேதல 

23) புலி, ெிறுத்தை ெேணாலயம் அதேந்துள்ள இடம் ஆதைேதல 

24) சவள்தளப்புலி, நரி, குேங்கு, ெேணாலயம் அதேந்துள்ள இடம் காஞ்ெிபுேம் (அைிஞர் அண்ணா 
உயிரியல் பூங்கா) 

25) இந்ைியாவில் உள்ள சோத்ை மைெிய பூங்காக்கள் 66 

26) இந்ைியாவில் உள்ள சோத்ை வைவிலங்கு பாதுகாப்பகங்கள் 17 

27) இந்ைியாவின் வைவிலங்கு பாதுகாப்பிற்காக ஏற்படுத்ைப்பட்ட பூங்கா கார்சபட் மைெிய பூங்கா 

28) கார்சபட் மைெிய பூங்கா அதேந்துள்ள இடம் உத்ோஞ்ெல் 

29) SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) என்பது விலங்கு வதைத் ைதடச் ெட்டம் 

30) கிர் காடுகளில் அைிகோக காணப்படும் விலங்கு ெிங்கம் 

31) புலிகள் ெேணாலயம் உள்ள இடம் முண்டந்துதை 

32) இந்ைிய காட்டுவாழ் உயிரிைங்கள் வாரியம் சைாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1952 

33) வைவிலங்கு வாேவிழா சைாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1955 

34) வைவிலங்கு பாதுகாப்புச் ெட்டம் சகாண்டுவேப்பட்ட ஆண்டு 1972 

35) மைெிய வைவிலங்கு உயிர்வாழ் ைிட்டம் சகாண்டுவேப்பட்ட ஆண்டு 1983 
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36) மைெியபூங்கா ேற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர்க்மகாளங்கள் அதேக்கப்பட்ட ஆண்டு 1986 

37) பட்டாம்பூச்ெி முழு வளர்ச்ெிதய அதடய கடக்க மவண்டிய பருவங்கள் 4 
(1.முட்தடப் பருவம் 2.புழுப் பருவம் 3.கூட்டுப்புழுப் பருவம் 4.முழு வண்ணத்துப்பூச்ெி) 

38) பட்டாம்பூச்ெி முட்தடயிடும் இடம் இதலயின் அடிப்பகுைி  

39) வண்ணத்துப்பூச்ெிகளின் சொர்க்கம் என்று அதழக்கப்படும் ோநிலங்கள் அஸ்ொம், ெிக்கீம் 

40) உலகிமலமய ேிகப்சபரிய வண்ணத்துப்பூச்ெி அசலக்ொண்டிோ குயின்   

41) அசலக்ொண்டிோ குயின் காணப்படும் நாடு நியூகிைி 
42) அசலக்ொண்டிோ குயின் நீளம் 25.செ.ேீ 

43) வண்ணத்துப்பூச்ெியின் சுதவ உணரும் உருப்புகள் அைன் கால்களில் உள்ளது 

44) வண்ணத்துப்பூச்ெிக்கு கண் இதேகள் இல்தல 

45) நிைம், ெத்ைம், உடலதெவு வாயிலாக வண்ணத்துப்பூச்ெி கருத்துகதள பைிோைிக் சகாள்கிைது  

46) ெமுைாயப் பூச்ெிகள் எை அதழக்கப்படுவது மைைகீ்கள் 

47) அயல் ேகேந்ைச் மெர்க்தகக்கு உைவும் பூச்ெிகள் மைைகீ்கள் 

48) மைன்கூட்டில் காணப்படும் மைைகீ்களின் வதககள் 3 

49) இோணித் மைையீின் ஆயுட்காலம் இேண்டு ஆண்டு 

50) ஆண் மைைகீ்கதள விட மவதலக்காேத்மைை ீெிைியதவ 

51) மைைகீ்கள் ைைது இைக்தககதள சநாடிக்கு 18,000 ைடதவ மவகோக அதெக்கிைது 

52) இைப்சபருக்கம் செய்ய ைிைைற்ை ஒரு சபண் மைை ீமவதலக்காேத்மைை ீ

53) ேிகவும் சுறுசுறுப்பாை மவதலக்காேத்மைையீின் ஆயுட்காலம் 28  முைல் 38 நாள்கள் வதே 

54) இைப்சபருக்கத்ைிற்கு ேட்டுமே பயன்படும் மைை ீஆண்மைை ீ

55) உயர் ஊட்ட ேைிப்பு சகாண்டது மைன் 

56) இேத்ைமொதக, குடல்புண் மபான்ைவற்ைிற்கு ேருந்ைாகப் பயன்படுவது மைன் 

57) 20 இலட்ெம் பூக்களில் மைைகீ்கள் மெகரிக்கும் மைைின் அளவு 450 கிோம் 

58) 1கி.கி மைைில் 3200 கமலாரி ஆற்ைல் உள்ளது 

59) சைன் ோநிலங்களில் மைன் உற்பத்ைியில் முைலிடம் வகிப்பது ைேிழ்நாடு 

60) ஆண்டுமைாறும் 25 ேில்லியன் கிமலாவிற்கு மேலாக மைன் எடுக்கப்படும் இடம் ோர்த்ைாண்டம் 
(கன்ைியாகுேரி) 

61) சுறுசுறுப்பு, கூட்டுமுயற்ெி, ைதலதேக்கு கட்டுப்படுைலுக்கு ொன்று மைை ீ

62) வண்ணத்துப்பூச்ெிக்கு இைக்தககளும், உடலுறுப்புகளும் மைான்றும் பருவம் 3ம் பருவம் 

63) காற்று ேண்டலத்ைிற்கு மேமல பேந்து விரிந்ை பகுைி விண்சவளி 
64) முைன் முைலில் இேஷ்யா ஸ்புட்ைிக் செயற்தகக் மகாதள அனுப்பிய ஆண்டு 1957 

65) இஸ்மோ (ISRO) என்பது இந்ைியாவின் விண்சவளி ஆய்வு தேயம்  

66) ISRO நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 1969 

67) ISRO நிறுவப்பட்ட இடம் கர்நாடகா – சபங்களூர் 

68) நம் நாட்டின் இோக்சகட் ஏவுைளம் அதேந்துள்ள இடம் ஸ்ரீ ெரிமகாட்டா 

69) இந்ைியா முைன் முைலில் அனுப்பிய செயற்தகக் மகாள் ஆரியப்பட்டா 

70) ஆரியப்பட்டா சவற்ைிகேோக அனுப்பப்பட்ட ஆண்டு 1975 

71) பல நூற்ைாண்டுக்கு முன் வாழ்ந்ை இந்ைிய வாைியல் அைிஞர்கள் ஆர்யப்பட்டர், பாஸ்கேர் 

72) ேைிைைால் விண்சவளிக்கு அனுப்பப்பட்ட விலங்கு தலக்கா என்ை நாய் ஆகும் 

73) விண்சவளிக்குச் சென்ை முைல் ேைிைர் யூரிகாகரின் 

74) யூரிகாகரின் இேஷ்யாதவச் மெர்ந்ைவர்  

75) யூரிகாகரின் விண்சவளிக்கு சென்ை ஆண்டு 1961 

76) விண்சவளிக்கு சென்ை முைல் இந்ைியர் இோமகஷ் ெர்ோ 

77) இந்ைிய வம்ொவளி விண்சவளி சபண் ஆய்வாளர்கள் கல்பைா ொவ்லா, சுைிைா வில்லியம்ஸ் 
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78) நீல் ஆம்ஸ்ட்ோங், எட்வின் ஆல்ரின், தேக்மகல் காலின்ஸ் மபான்மைார் அசேரிக்க விண்சவளி 
ஆய்வாளர்  

79) முைன் முைலாக நீல் ஆம்ஸ்ட்ோங், எட்வின் ஆல்ரின், தேக்மகல் காலின்ஸ் ஆகிமயார் நிலவில் 
கால் தவத்ை நாள் 16 – ஜூதல – 1969 

80) இந்ைியா ேைிைதை நிலவுக்கு அனுப்பும் ைிட்டத்தை செயல்படுத்ை அனுப்பப்பட்ட செயற்தகக் 
மகாள்  
ெந்ைிோயன்-1 

81) நிலதவக் குைித்து நேது அைிதவ மேம்படுத்துவமை ெந்ைிோயன் ைிட்டத்ைின் அடிப்பதட 
மநாக்கோகும் 

82) ெந்ைிோயன்-1 விண்ணில் அனுப்பப்பட்ட நாள் 22 – அக்மடாபர் – 2008 

83) நிலவில் ைண்ணரீ் இருப்பைாக கண்டைிந்ை செயற்தகக் மகாள் ெந்ைிோயன்-1 

84) நிலவு ைன்தைத்ைாமை சுற்ைிக் சகாள்ள எடுத்துக் சகாள்ளும் கால அளவு 27.32 நாள் 

85) விண்சவளிக்குச் சென்ை முைல் இந்ைிய வம்ொவழிப் சபண் கல்பைா ொவ்லா  

86) நீர் சூமடைி மேகோவதும் மேகம் குளிர்ந்து ேதழயாகவும் சபாழிந்து ேறுபடியும் பூேிக்கு 
ைிரும்புவது நீர் சுழற்ெி 

87) உலகில் இயற்தகயில் கிதடக்கும் சபாருள்களில் மூன்று நிதலகளிலும் காணப்படுவது நீர் 

88) தூய்தேயாை நீர் நிைேற்ைது, ேணேற்ைது. 
89) மேகங்களில் ேிகுந்ை குளிர்ச்ெியின் காேணோக சபய்யும் ேதழ ஆலங்கட்டி ேதழ 

90) நீர் ஒரு ெர்வ கதேப்பான் 

91) ஆழம் அைிகரித்ைால் நீரின் அழுத்ைம் அைிகரிக்கும்  

92) “நீரின்ைி அதேயாது உலகு” என்று கூைியவர் வள்ளுவர்  

93) பூேியில் உள்ள சோத்ை நீரில் கடல் நீர் 97.3% 

94) குடிப்பைற்கு பயன்படும் நீரின் அளவு 1% 

95) கடதலத் ைவிே ேற்ை நீர் நிதலகளில் காணப்படும் நீரின் விகிைம் 2.7%  

96) இயற்தகயின் அற்புைோை பதடப்புகளில் ஒன்று நீர் 

97) பண்தட காலத்ைிைர் நீதே சகாதடயாக சகாடுப்பதை நற்செயல் என்று கருைிைர் 

98) இைி வருங்காலம் ெிைந்ை காலோக விளங்க மைதவயாை வளம் நீர் வளம் 

99) உலக நீர் நாள் ோர்ச் 22 

100) ேைிை நாகரீகம் அதைத்தும் வளர்ந்ை இடம் ஆற்ைங்கதே 

101) நீர் ஒரு சபாது உதடதே 

102) காற்றுக்கு எதட, அழுத்ைம் உண்டு 

103) காற்றுக்கு இடத்தை அதடத்துக் சகாள்ளும் பண்பு உண்டு  

104) இயற்தக உேோக பயன்படும் வாயு தநட்ேஜன் 

105) அலாங்காே விளக்குகளில் நிைங்கதள உருவாக்கப் பயன்படும் வாயு ேந்ைவாயு 

106) ஆர்கான், கிரிப்டான், நியான், செைான் மபான்ைதவ ேந்ைவாயுக்கள் 

107) செயற்தக நீரூற்றுகதள ஏற்படுத்ை காற்ைழுத்ைம் பயன்படுகிைது 

108) எல்லாத் ைிதெகளிலும் பேவும் ைன்தே சகாண்டது காற்று  

109) வளிேண்டலத்ைில் அைிக அளவு உள்ள வாயு தநட்ேஜன் 

110) காற்று பேவி உள்ள இடம் வளிேண்டலம் 

111) உணவுப்சபாருளின் இயல்பாை நிதலயிமலமய பாதுகாப்பாை மெேிப்பு காலத்தை அைிகரிக்கலாம்   

112) உப்பு, ெர்க்கதே, எண்சணய், மைன் மபான்ைதவ இயற்தகயாை ஆமோக்கியோை ெிைந்ை 
உணவுப்பைப்படுத்ைிகள்  

113) 600C ல் பாதல ½ ேணிமநேம் காய்ச்ெி மவகோக குளிேச்செய்யும் முதை பாஸ்டியர் முதை   

114) உணவுப்சபாருள் சகடாேல் பாதுகாக்க விைிகர் ேற்றும் ெிட்ரிக் அேிலம் பயன்படுகிைது 
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115) ைேிழ்நாட்டில் பாஸ்டியர் நிறுவைம் அதேந்துள்ள இடம் குன்னூர் 

116) உப்பு  நுண்ணுயிரிகளிடேிருந்து உணவு சபாருள் சகடாேல் பாதுகாக்கப்படுகிைது 

117) உணவு இருமுதைகளில் மெேிக்கப்படுகிைது 

118) உணவு மவகதவக்கும் மபாது உயிர்ச்ெத்துக்கள் வணீாகாேல் மவகதவக்க மவண்டும் 

119) ேருந்து, ோத்ைிதேகதள ெதேயலதையில் தவக்கக் கூடாது 

120) சநடுங்காலோைாலும் சகட்டுப்மபாகாை இயற்தக உணவு மைன் 

121) மூதள மூன்று உதைகளால் பாதுகாக்கப்படுகிைது 

122) மூதள பல நுண்ணிய நேம்புசெல்களால் ஆைது 

123) நேம்பு ேண்டலத்ைின் தேயோக செயல்படுவது மூதள  

124) மூதள மூன்று பகுைிகதள சகாண்டது. (சபருமூதள, ெிறுமூதள, முகுளம்) 
125) மூதளயின் சபரும்பகுைி சபருமூதள 

126) ேண்தட ஓடு எட்டு அதெயா மூட்டுகளால் ஆைது. 
127) நிதைவாற்ைலின் தேயோக செயல்படுவது சபருமூதள 

128) ேைிை இைத்ைின் சோழிகதளயும் குைியடீுகதளயும் உணர்ந்து சகாள்ள உைவுவது சபருமூதள 

129) சபருமூதளயின் இடப்பகுைி உடலின் வலப்பகுைி செயல்கதளயும், சபருமூதளயின் வலப்பகுைி 
இடப்பகுைி செயல்கதளயும் கட்டுப்படுத்துகிைது 

130) உடல்ைதெகளின் இயக்கத்தை ஒருங்கிதணப்பது ெிறுமூதள 

131) உடலின் ெேநிதலதய கட்டுப்படுத்துவது ெிறுமூதள 

132) ேதுஅருந்துைலால் ெிறுமூதள பாைிக்கப்படுகிைது 

133) ஒருவன் தூங்கும்மபாது ெிறுமூதள ஓய்விலிருக்கும் 

134) மூதளயின் ைண்டுப் பகுைி முகுளம் 

135) மூதளதய ைண்டுவடத்மைாடு இதணக்கும் பாலம் முகுளம் 

136) சுவாெம், இைய இயக்கம், இேத்ை சுழற்ெி இயக்கத்ைிற்கு உைவுவது முகுளம் 

137) ேைிைைின் உயிர்முடிச்சு என்ப்படுவது முகுளம் 

138)  மூதள நன்கு செயல்பட ஆக்ெிஜன் மைதவ 

139) சைாடர்ந்து நான்கு நிேிடம் ஆக்ெிஜன் மூதளக்கு செல்லாவிட்டால் மூதள செயல்பாட்தட 
இழக்கும் 

140) மூதளயின் ைிைதை அைிகரிப்பது மபாைிய உைக்கம், ெத்துள்ள உணவு  

141) நேது புலனுறுப்புகள் புை உலகின் ஜன்ைல் ஆகும் 

142) புலன் உறுப்புகள் புை உலகின் செய்ைிகதள மூதளக்கு எடுத்துச் செல்கிைது. 
143) கண்கள் எலும்பு குழிக்குள் பாதுகாக்கப்படுகிைது 

144) கண்இதே, புருவம் காயத்ைிலிருந்து கண்கதள பாதுகாக்கிைது 

145) கண்களுக்கு மைதவயாை ெத்து தவட்டேின் A 

146) பச்தெக்காய்கைி, மகேட், பால்படுசபாருளில் அடங்கியுள்ளதவ தவட்டேின் A 

147) காது ஒலிகதள உள்வாங்கி செவியுணர் நேம்பு வழியாக மூதளக்கு எடுத்துச்செல்கிைது 

148) மகட்டல், ெேநிதலப்படுத்துைல் மபான்ைவற்ைிற்கு காது பயன்படுகிைது 

149) மூக்கின் உள்மள உள்ள உமோேங்கள் நுதேயேீலுக்குள் தூெி செல்லாேல்  பாதுகாக்கிைது  

150) ெளி ஏற்படும் மபாது மூக்கினுள் காற்தை ேிக மவகோக உைிஞ்சுைல் கூடாது 

151) நாவின் மேற்பேப்பில் ேிகுைியாக காணப்படுபதவ சுதவசோட்டுகள் 

152) சுதவசோட்டுகள் வழியாக அறுசுதவகதள உணர்கிமைாம் 

153) சூடாை உணவுகதள உட்சகாண்டால் சுதவசோட்டுகள் பாைிப்பதடயும்  

154) நேது உடலின் ேிகப்சபரிய புலன் உறுப்பு மைால்  

155) மைால் உடல் உள்ளுறுப்புகதளப் பாதுகாக்கிைது  

156) உடல் சவப்பநிதலதய கட்டுப்படுத்துவது மைால் 
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157) நாம் நலோக வாழ, நம் புலனுறுப்புகதள பாதுகாப்பது அவெியோைது 

158) நேது புலன் உறுப்புகள் 5 (கண்கள்,காதுகள்,மூக்கு,நாக்கு,மைால்) 
159) மூதளத்ைண்டு என்று அதழக்கப்படுவது முகுளம்  

160) ேமலரியா, சடங்கு, ெிக்கன்குன்யா பேப்புவது சகாசுக்கள் 

161) நீர் ேைிைைால் ோசுபடும் மபாது ஏற்படுவது இன்ைல்கள் 

162) ேமலரியாதவ உண்டாக்கும் ைீங்குயிரி பிளாஸ்மோடியம் 

163) ேமலரியாதவப் பேப்பும் சகாசு சபண் அைாபிலஸ் 

164) மூதளக்காய்ச்ெதல பேப்பும் சகாசு கியூசலக்ஸ் 

165) மூதளக்காய்ச்ெதல உருவாக்கும் ைீங்குயிரி ஜப்பாைிஸ்-என்செபாலிடிஸ் தவேஸ் 

166) தபமலரிெியாஸ் (யாதைக்கால்) உருவாக்கும் ைீங்குயிரி ஊச்ெமேரியாபாங்கோப்டி 

167) யாதைக்கால் மநாதய பேப்பும் சகாசு கியூசலக்ஸ் 

168) சடங்கு  காய்ச்ெதல உருவாக்கும் ைீங்குயிரி பிமளவி தவேஸ் 

169) ேஞ்ெள் காய்ச்ெதல பேப்பும் சகாசு ஏடிஸ் சகாசு 

170) மநாய்ப் பேப்பிக் கட்டுப்பாடு என்பது மநாயுண்டாக்கும் உயிரிகதள உயிரிகள் (அ) இேொயை 
முதையில் கட்டுப்படுத்துவது, கண்காணிப்பது, ேக்களிதடமய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது ஆகும் 

171) ஓர் உயிரிகதள ேற்சைாரு உயிரியின் அைிமுகத்ைால் கட்டுப்படுத்துவது உயிரியல் கட்டுப்பாடு 

172) உயிரியல் கட்டுப்பாட்டுக்கு உைவும் ஒரு உயிரிைம் கம்பூெியா ேீன்   

173) டி.டி.டீ, ஆர்கமைா பாஸ்மபட், ோலத்ைியான் மபான்ைது சகாசுதவ கட்டுப்படுத்தும் இேொயை 
ேருந்து   

174) பன்ைிக் காய்ச்ெதல பேப்பும் தவேஸ் இன்புளூயன்ொ A,B,C 

175) பன்ைிக் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டவரின் சவப்பநிதல 1000F க்கு மேல் 

176) பன்ைிக் காய்ச்ெல் ஏற்பட்டவருக்கு 48ேணி மநேத்ைிற்க்குள் சகாடுக்கப்பட மவண்டிய ேருந்து 
டேிஃப்ளூ ேற்றும் ெிலின்ொ  

177) 1918 ல் ஏைக்குதைய 5 மகாடி ேக்கதள இைக்கச்செய்ை பன்ைிக்காய்ச்ெதல உருவாக்கிய ைீங்குயிரி 
எச்-1 என்-1 

178) 200ஆண்டுகளுக்கு முன்ைமே கண்டைியப்பட்ட மநாய் சடங்கு காய்ச்ெல் 

179) ெிக்கன் குன்யாதவ பேப்பும் ைீங்குயிரி மடாக்மகா தவேஸ்  

180) ெிக்கன் குன்யாவால் பாைிக்கப்பட்டவரின் உடல் சவப்பநிதல 102.20F   

181) ேருந்துகளும், ைடுப்பூெிகளும் இதுவதே இல்லாை ஒரு காய்ச்ெல் ெிக்கன் குன்யா 

182) தவேஸ் சைாற்றுயிரியால் காற்று மூலோக பேவக்கூடிய மநாய் ொைாேண ெளி 
183) ெளியின் கால அளதவ குதைக்கப் பயன்படுவது தவட்டேின் C  

184) நீரின் வாயிலாக பேவும் மநாய் காலோ  

185) காலோதவ உருவாக்கும் ைீங்குயிரி விப்ரிமயா காலமே எனும் பாக்டீரியா 

186) கிோேப்புை சுகாைாே தேயம் ஆேம்ப சுகாைாே நிதலயம் 

187) நகர்ப்புை சுகாைாே தேயம் அேசு சபாது ேருத்துவேதைகள் 

188) ோவட்ட சுகாைாே தேயம் அேசு ைதலதே ேருத்துவேதைகள் 

189) பகலில் கடிக்கும் சகாசு ஏடிஸ் 

190) சபாருள்கள் மூன்று வதகப்படும், (ைிட,ைிேவ,வாயு சபாருள்கள்) 
191) எது ஒன்று ைைக்சகன்று ஓர் இடத்தை ஆக்கிேேித்துக் சகாண்டும் குைிப்பிட்ட நிதைதயப் 

சபற்றுள்ளமைா அதுமவ சபாருள்  

192) குைிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிேேித்து, குைிப்பிட்ட வடிவம் உதடயதுோை சபாருள் ைிடப்சபாருள் 

193) குைிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிேேித்து, குைிப்பிட்ட வடிவம் இல்லாை சபாருள் ைிேவப்சபாருள் 

194) குைிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிேேிக்காேலும், குைிப்பிட்ட வடிவேற்ைதுோைது வாயுப்சபாருள் 

195) ைிடப்சபாருள், ைிேவப்சபாருள் அழுத்ைத்ைால் ோற்ைேதடகின்ைை 
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196) வாயுப்சபாருள் அதடத்துக்சகாண்டு இடம் அழுத்ைத்ைால் குதைகிைது  

197) பழங்கால ேைிைன் ேதழ, குளிர் விலங்குகளிடேிருந்து ைம்தே பாதுகாக்க சநருப்தப 
பயன்படுத்ைிைான் 

198) அைிவியல் உலகில் ைற்கால உலகில் ேைிைன் ைட்பசவப்பநிதலக்கு வடீுகள் கட்டுகின்ைைர்  

199) ஆர்டிக் பகுைியில் காணப்படும் வடீுகள் பைிவடீுகள் 

200)  -460C சவப்பநிதலயில் ஆர்டிக் பகுைி காணப்படுவைால் பைிவடீுகள் உருகுவைில்தல  

201) பைிவடீுகளின் ேற்சைாரு சபயர் இக்ளுக்கள் 

202)  பைி வடீுகளில் வாழ்பவர்கள் எக்ெிமோக்கள் 

203) நிலநடுக்கத்ைிற்கு உட்படும் ைீவுகளில் கட்டப்படுபதவ மூங்கில்ேே வடீுகள் 

204) அந்ைோன், இந்மைாைஷீியா, ஜப்பான் மபான்ை நாடுகளில் காணப்படுவது மூங்கில்ேே வடீுகள் 

205) சென்தை, மும்தப முைலிய சபருநகேங்களில் காணப்படுவது அடுக்குோடி வடீுகள் 

206) ைற்காலிக வடீுகள் எை அதழக்கப்படுவது கூடாேவடீுகள் 

207) பல்மவறு இயக்கத்தை மெர்ந்ைவர்கள் முகாம்கள் அதேக்கும் மபாது கூடாேவடீுகள் 
அதேக்கின்ைைர் 

208) கூடாேவடீுகதள நகரும் வடீுகள் என்றும் அதழக்கலாம் 

209) ேேத்ைின் மேல் கட்டப்படும் வடீுகள் பாதுகாப்பு வடீுகள், அந்ைே வடீுகள் என்று அதழக்கலாம் 

210) ேதல, காடு மபான்ைவற்ைில் விங்குகளிடேிருந்து  பாதுகாக்க ேேத்ைின் மேல் கட்டுகின்ைைர் 

211) கடல் ைீவுகளில் பேவலாக காணப்படும் வடீுகள் ேேவடீுகள் 

212) ேிகப்சபரிய நகேம், ைதலநகேங்களில் காணப்படுவது விண்தணத் சைாடும் கட்டடங்கள் 

213) இடப்பற்ைாக்குதைதய ெோளிக்க கட்டப்படுவது  விண்தணத் சைாடும் கட்டடங்கள் 

214) துபாயிலுள்ள புர்ஜ் காலிபா உலகின் ேிக உயர்ந்ை விண்தணத் சைாடும் கட்டிடோகும்  

215) 160 ைளங்கள் சகாண்ட புர்ஜ் காலிபாவின் உயேம் 828 ேீட்டர் 

216) நடப்பைற்கும், ஓடுவைற்கும், மவதல செய்வைற்கும் மைதவப்படுவது ஆற்ைல் 

217) சூரிய ஆற்ைதல பயன்படுத்ைி ஒளிச்மெர்க்தகயுன் மூலம் உணவு ையாரிப்பது ைாவேம் 

218) சூரியஒளி மூலோகவும், குப்தப, கழிவுப்சபாருளிலிருந்து ேின்ைாற்ைல் கிதடக்கிைது 

219) நம் வடீ்டிற்கு 20 யூைிட் கிதடக்க ேின்நிதலயங்களில் ையாரிக்கப்பட மவண்டிய அளவு 100 யூைிட் 
ேின்ொேம் 

220) 100 யூைிட் ேின்ொேம் கம்பி வழியாக வரும்மபாது இழக்கும் அளவு 80 யுைிட் 

221) சபட்மோலியம், நிலக்கரி மபான்ைதவ புதுப்பிக்க இயலாை ஆற்ைல் மூலங்கள் 

222) சூரியன், காற்று, நீர், ோட்டுச்ொணம் மபான்ைதவ புதுப்பிக்கத்ைக்க ஆற்ைல் மூலங்கள் 

223) சென்தை கடற்கதேயில் நடோடும் கதடயில் காணப்படும் விளக்கு சூரிய விளக்கு 

224) தகக்கடிகாேம், கால்குமலட்டர் சூரியஆற்ைதல பயன்படுத்ைி இயங்குபதவ 

225) எரிசபாருள் பயன்படுத்ைாேல் ெதேயல் செய்ய பயன்படுவது சூரிய ெதேப்பான் 

226) சூரியஆற்ைல் உற்பத்ைியில் உலகளவில் முைலிடம் வகிப்பது இந்ைியா 

227) இந்ைியா ொணஎரிவாயு ையாரிப்பில் இேண்டாம் இடத்ைில் உள்ளது 

228) நீர்ேின் உற்பத்ைியில் இந்ைியா மூன்ைாம் இடத்ைில் உள்ளது 

229) காற்ைாதல ேின் உற்பத்ைியில் இந்ைியா நான்காம் இடத்ைில் உள்ளது.  

230) நம் வடீ்டில் 1 யூைிட் மெேித்ைால் ேின்நிதலயங்களில் 5 யூைிட் ையாரிப்பது மெேிக்கப்படும் 

231) டங்க்ஸ்டன் இதழ விளக்குகளுக்கு பைிலாக CFL (Compact Florescent Lamp) பயன்படுத்துவைால் 
ேின்பயன்பாடு குதைகிைது 

232) மைெிய ஆற்ைல் மெேிப்பு நாள் டிெம்பர்-14 

233) சபட்மோல், நிலக்கரி உருவாக பலமகாடி ஆண்டுகள் ஆகின்ைை 

234) இந்ைியாவின் அதைத்து துதைகளிலும் அளப்சபரிய வளார்ச்ெிக்கு செயற்தகக்மகாள் முக்கியோை 
பங்கு வகிக்கிைது 
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235) செயற்தகக்மகாதள விண்ணிற்கு அனுப்பி விண்சவளி ஆோய்ச்ெிக்கு வித்ைிட்டவர் 
விக்ேம்.வி.ொோபாய் 

236) விக்ேம்.வி.ொோபாய் பிைந்ை ஆண்டு 1919 

237) வி.ொோபாய் குஜோத் ோநிலத்ைில் உள்ள அகேைாபாத்ைில் பிைந்ைார் 

238) வி.ொோபாய் இைந்ை ஆண்டு 1971-Oct-30 

239) வி.ொோபாய் இைந்ை இடம் மகேளா 

240) வி.ொோபாயின் ஆய்வு வழிகாட்டி ெர்.ெி.வி.ோேன் 

241) வி.ொோபாய் பத்ேவிபூஷன், பத்ேபூஷன் மபான்ை விருது சபற்ைவர் 

242) ஆர்யப்பட்டா எனும் செயற்தகக்மகாதள வடிவதேத்ைவர் ொோபாய் 

243) நேது நாதட உலக நாடுகளுக்கு இதணயாக ைதல நிேிே தவத்ைவர் ொோபாய் 

244) இயற்பியல் ஆோய்ச்ெி நிறுவைம், விண்சவளி ஆோய்ச்ெி நிறுவைத்தை ஏற்படுத்ைியவர் ொோபாய் 

245) இந்ைிய விண்சவளி ஆோய்ச்ெியில் ைதலெிைந்து விளங்க காேணோக இருந்ைவர் ொோபாய் 

246) காஸ்ேீக் கைிர்கள் விண்ணிலிருந்து பூேிதய மநாக்கி வந்ைதடவதை கண்டைிந்ைவர் ொோபாய் 

247) விண்சவளியில் ஏற்படும் ோற்ைங்கதள பிேைிபலிப்பது காஸ்ேீக் கைிர்கள் 

248) அைிவியல் அதைவருக்கும் புரியும் வதகயில் எளிதேயாக்குவதை குைிக்மகாளாக சகாண்டவர் 
ொோபாய் 

249) ைி ொட்டிதலட் இண்டஸ்ட்ரியல் சடலிவிஷன் மொைதையில் சவற்ைி கண்டவர் ொோபாய் 

250) விக்ேம்.வி.ொோபாய் இைந்ை வயது 52 

251) 2400 ெிற்றூரிலிருந்து 5 ேில்லியன் ேக்கள் பல சைாதலக்காட்ெி அதலவரிதெகதள பார்க்கக் 
காேணோைவர் விக்ேம்.வி.ொோபாய் 

252) “வாடிய பயிதேக் கண்டமபாசைல்லாம் வாடிமைன்” என்று கூைியவர் வள்ளலார் 

253) ைாவேங்களுக்கும் உணர்வுகள் உண்டு என்று கண்டைிந்ைவர் ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 

254) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் பிைந்ை இடம் தேசேன்ெிங் 

255) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் பிைந்ை ோநிலம் வங்காளம் 

256) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் பிைந்ை ோவட்டம் டாக்கா 

257) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் பிைந்ைஆண்டு 1858 NOV 30 

258) சகால்கத்ைா ோநிலக்கல்லூரி இயற்பியல் துதை மபோெிரியோகப் பணியாற்ைிய அைிவியல் அைிஞர் 
ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 

259) மேடிமயா அதலகள் பற்ைிய ஆோய்ச்ெியில் ஈடுபட்டவர் ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 

260) கம்பி இல்லாேமல ேின்ொேத்தை அதலகளாக அனுப்ப முடியும் எை நிருபித்ைவர் ெர்.சஜகைீஸ் 
ெந்ைிேமபாஸ் 

261) ோர்மகாைி வாசைாலிதய கண்டுபிடிக்க காேணோக இருந்ைவர் ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் 

262) மேடிமயா அதலகதள கண்டுபிடிக்க உைவும் கருவி மகாொர் 

263) ைாவேங்களின் நுட்போை உணர்தவ சவளிக்காட்டும் கருவி கிேஸ்மகாக்கிோப் 

264) மகாொர்,கிேஸ்மகாக்கிோப் மபான்ைதவ ெர்சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாஸ் கண்டுபிடிப்புகள் 

265) ெர்.சஜகைீஸ் ெந்ைிேமபாெிற்கு 1917ம் ஆண்டு ஆங்கில அேொல் ெர் எனும் உயரிய பட்டம் 
வழங்கப்பட்டது 

266) மபாஸ் நிறுவைம் அதேந்துள்ள இடம் சகால்கத்ைா 

267) செடிகள் சைாடர்பாை ஆோய்ச்ெியில் ஈடுபட்டு வருவது மபாஸ் நிறுவைம் 

268) லூயி பாஸ்டியர் நுண்ணுயிரியல் மவைியியல் விஞ்ஞாைி ஆவார் 

269) லூயிபாஸ்டியர் சவைிநாய் கடிக்கு ேருந்து கண்டைிந்ைார் 

270) ஆக்ெிஜன் இல்லாேமலமய ெில நுண்ணுயிரிகள் வாழமுடியும் என்பதை கண்டைிந்ைவர் பாஸ்டியர் 

271) லூயிபாஸ்டியர் பிைந்ை ஆண்டு 1822 DEC 27 

272) லூயிபாஸ்டியர் இைந்ை ஆண்டு 1875 SEP 28 
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273) லூயிபாஸ்டியர் இைந்ை இடம் பிோன்ஸ் நாட்டில் செயிண்ட் குமளாடு 

274) பிோன்ெில் உள்ள ட்ோஸ்டார்க் பல்கதலக்கழகத்ைில் பணியாற்ைிய அைிவியல் அைிஞர் 
லூயிபாஸ்டியர் 

275) தும்பா இோக்சகட் ஏவுைளத்தை ைிருவைந்ைபுேத்ைில் நிறுவியவர் விக்ேம்.வி.ொோபாய் 

276) யூகலிப்டஸ் , ெின்மகாைா மபான்ைதவ மூலிதக ேேங்கள் 

277) ைாவேத்ைின் ைண்டுப்பகுைி ைீக்குச்ெி ையாரிக்க , கப்பல் கட்ட பயன்படுகிைது 

278) ைீக்குச்ெி ையாரிக்கப் தபன் ேேம் பயன்படுகிைது 

279) மைக்கு, பூவேசு, மூங்கில் மபான்ை ேேங்கள் வடீுகட்ட பயன்படுகிைது 

280) ோ,ேஞ்ெைத்ைி,படாக் மபான்ை ேேங்கள் வடீ்டு பயன்பாட்டு சபாருள் ையாரிக்கப் பயன்படுகிைது 

281) மைக்கு,மோஸ்வுட்,பிேம்பு மபான்ை ேேங்கள் கதலப்சபாருட்கள் ையாரிக்கப் பயன்படுகிைது 

282) உடலுக்கும் ேைைிற்கும் புத்துணர்ச்ெிதய அளிக்கும் நறுேண சபாருள்கள் ேிளகு, பட்தட, கிோம்பு,  
ேஞ்ெள், ஏலக்காய்,ஜவ்வாது,ெந்ைைம் 

283) ேருத்துவ குணம் நிதைந்ை ைாவேங்கள் மூலிதககள் எைப்படும் 

284) பித்ைம் நீக்கும் ேருந்ைாகப் இஞ்ெி பயன்படுகிைது 

285) அஜேீணம் நீக்கும் ேருந்ைாக புைிைா பயன்படுகிைது 

286) ைதலவலி நீக்கும் ேருந்ைாக யூகலிப்டஸ் பயன்படுகிைது 

287) வாய்ப்புண்தண நீக்கும் ேருந்ைாக ேணத்ைக்காளி ேருந்ைாக பயன்படுகிைது 

288) வல்லாதே நிதைவாற்ைதல வளர்க்க பயன்படுகிைது 

289) துளெி ெளிக்கு ேருந்ைாகப் பயன்படுகிைது 

290) மொற்றுக்கற்ைாதழ,குப்தபமேைி மைால் மநாய்க்கு ேருந்ைாகப் பயன்படுகிைது 

291) கீழாசநல்லி ேஞ்ெள் காோதலக்கு ேருந்ைாகப் பயன்படுகிைது 

292) உடல் குளிர்ச்ெிக்கு நன்ைாரி பயன்படுகிைது 
293) ோர்புச்ெளி நீக்கும் ேருந்ைாக தூதுவதள பயன்படுகிைது 
294) மோஜா, ொேந்ைி, ஆர்க்கிட் மபான்ை ேலர்கதள சகாண்டு பூச்செண்டு ையாரிக்கப்படுகிைது 
295) ெங்குப்பூவிலிருந்து நீலநிைச்ொயம் ையாரிக்கப்படுகிைது 
296) சோரிண்டா ைாவேப்பட்தடயிலிருந்து  ேஞ்ெள் நிைச்ொயம் எடுக்கப்படுகிைது 
297) பூ ைாவேங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும் ொயங்கள் துணிகளில் வண்ணமேற்ை, 

தே,சபயிண்ட்,வார்ைிஷ் ையாரிக்க பயன்படுகின்ைை 
298) மவப்பம்பூ, முருங்தகப்பூ, வாதழப்பூ,காலிஃப்ளவர் ஆகியதவ ெதேயலுக்குப் பயன்படுகின்ைை 
299) இேத்ைப் புற்றுமநாய்க்கு நித்ைியக்கல்யாணிப்பூ பயன்படுகிைது 
300) இையக்மகாளாறு, இேத்ைசுத்ைிகரிப்புக்கு செம்பருத்ைி பயன்படுகிைது 
301) குடல்பூச்ெிகதள அழிக்க மவப்பம்பூ பயன்படுகிைது 
302) ஆஸ்துோவுக்கு ஊேத்ைம்பூ பயன்படுகிைது 
303) பல்வலி நீக்க கிோம்பூ பயன்படுகிைது 
304) உடல் குளிர்ச்ெிக்கு மோஜாப்பூ பயன்படுகிைது 
305) ெளிதய குணப்படுத்ை தும்தபப்பூ பயன்படுகிைது 
306) இரும்புச்ெத்து, இேத்ைப்சபருக்கத்துக்கு முருங்தகப்பூ பயன்படுகிைது 
307) கிரிக்சகட் ேட்தட செய்ய பயன்படும் ேேம் வில்மலாேேம் 
308) ேதலயின் உயேம் செல்லச் செல்ல குளிர் அைிகோக காணப்படும் 
309) ைாவேத்ைில் கிதடக்கும் நறுேணப்சபாருள்கள் ேருத்துவகுணம் சகாண்டது 
310) ைாேதே, பாரிஜாைம், மோஜா, ேல்லிதக, ேருக்சகாழுந்து, ொேந்ைி, செண்பகம், டாலியா 

மபான்ைதவ வாெதைத் ைிேவியங்கள் ையாரிக்கப் பயன்படுகின்ைை. 
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               – 01  

I. CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும் 
 

1) கல்விதய _________ எனும் முதையான ஒழுங்கதேப்புடன் அளித்ைமல கல்வி 
நிறுவனங்களின் ைதலயாயப் பணி ஆகும்.  
A) கதலத்ைிட்டம் B) பாடத்ைிட்டம் C) பாடக்குைிப்பு D)  முைாயத்ைிட்டம். 

2) கீழ்க்கண்டவற்ைில் பபாருந்ைாைது. 
A) விதளயாட்டுப்பருவம் B) கூட்டாளிப்பருவம் C) பள்ளிமுன்பருவம் D) பள்ளிபருவம். 

3) ைன் எண்ணங்கதளப் பிைருக்கு எடுத்து இயம்பவும் பிைர் கருத்துக்கதள அைியவும் 
மைதவப்படுவது. 
A)  ிந்ைதன B) போழித்ைிைன் C) கவனம் D) அன்பு. 

4) பைாடர்ந்து வளர்ச் ியதடயும் ஒர் ஆற்ைல். 
A) நுண்ணைிவு B)  ிந்ைித்ைல் C) கற்பதன D) போழித்ைிைன். 

5) ஆக்கச் ிந்ைதனயில் 4 படிகள் இருப்பைாக கூைிய உளவியல் வல்லுநர். 
A) டாரன்ஸ் B) பிமன C) ைார்ண்தடக் D) கிரகாம் வாலஸ் 

6)  குழந்தைகளின் ேனபவழுச் ிகதள வளர்பைில் முக்கியோன பங்கு வகிப்பது 
A) மகாவில் B) பள்ளி C) குடும்பம் D)  மூகம் 

7) பிைரால் ஏோற்ைப்படும்மபாதும் அச் மூட்டப்படும்மபாதும் ஏற்படுவது. 
A) பைற்ைம் B) கவதல C) பயம் D)  ினம் 

8)  மூக உைதவ வளப்படுத்தும் ேனபவழுச் ி 
 A) ேகிழ்ச் ி B) அன்பு C) இரக்கம் D) பலம் 

9) அனுபவங்கள், கற்ைல் மபான்ைவற்ைின் விதளவு  
A) ிைந்ைஅைிவு பபறுைல் B) நுண்ணைிவு மேம்படுவது C) பற்றுகள் D) அைிவு முைிர்ச் ி 

10)  எைிர்பாலினத்ைவரிடம் பற்றும் கவர்ச் ியும் பகாண்டவர்களாக இருக்கும் பருவம். 
A) பள்ளி பருவம் B) வாலிபப்பருவம் C) முன்முதுதேப்பருவம் D) குேரப்பருவம். 

11)  பதடப்புச் ப யல்களின்  ிைந்ை பவளிப்பாடு. 
A) ஆக்கத்ைிைன் B) ேகிழ்ச் ி C) பரிசு பபறுைல் D) விதளயாட்டு 

12) கற்கும் பபாருதளப் பற்ைிய நிதனவு கூர்ைலுக்கு பபரிதும் பயன்படுவது. 
A) பபாருளுணர்ந்துகற்ைல் B) சுருக்கக்குைிப்பு C) நிைானோக படிப்பது  
D) பல்புலன்வழிக்கற்ைல் 

13) கீழ்க்கண்டவற்ைில் பியாமஜயின் அைிைல் ைிைன் வளர்ச் ியின் 3ம் படிநிதல. 
A) ேனச்ப யல்பாடுகளுக்கு முந்தைய நிதல  
B) முதையாகச்  ிந்ைித்து எண்ணங்களின் அடிப்பதடயில் ப யல்படும் ேனநிதல  
C) புலன்கதள உணர்வதை தவத்து  ிந்ைித்துச் ப யல்படும் ேனச் ப யல்பாட்டு நிதல  
D) பைாட்டு உணரும் பருவம். 

14)  ஏழு வதகயான ைனித்ைன்தே வாய்ந்ை அடிப்பதட ேனத்ைிைன்களால் ஆனது 
நுண்ணைிவு என்று கூைியவர். 
A) ைர்ஸ்டன் B) ைார்ண்தடக் C) பவக்ஸ்லர் D) பிமன  

15)  குழந்தைகள் கால்கதள ைதரயில் உதைத்தும் மூச்த  அடக்கிக் பகாண்டும் அல்லது 
வைீிட்டு அலைியும் பவளிபடுத்துவது. 
A)  ினம் B) இயங்க ேறுக்கும்  ினம் C) பழிவாங்கும்  ினம் D) ைிக்கற்ைச் ினம். 

16)  கற்பதனத்ைிைன் ேிகுந்து காணப்படக்கூடிய பருவம் 
A) பள்ளி பருவம் B) வாலிபப்பருவம் C) குேரப்பருவம் D) பள்ளிமுன்பருவம். 
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17)  ஒரு போழிதயக் கற்றுக் பகாண்டது ேற்பைாரு போழிதயக் கற்றுக் பகாள்ள 
ைதடயாக இருப்பது. 
A) எைிர்ேதை பயிற் ி ோற்ைம் B) மநர்ேதைபயிற் ி ோற்ைம் C) நடுநிதல பயிற் ி 
ோற்ைம் D) பயிற் ி ோற்ைம். 

18) குழந்தைகள்  கோணவர்களுடனும் ஆ ிரியர்களுடனும் இதடவிதனயாற்றும் 
வாய்ப்புகள் அைிகமுள்ள கல்விமுதை. 
A) ஆ ிரியர் தேயகல்விமுதை B) ோணவர் தேயகல்விமுதை C) ப யல் 
வழிக்கல்விமுதை D) ேரபு வழிக்கல்விமுதை. 

19) சூழலில் உள்ள ஆற்ைல் புலன்கள் ேீது மோதுவது. 
A) கவனம் B) ஈர்ப்பு C) அத வு D) தூண்டல் 

20) கற்ைலுக்கு அடிப்பதட தூண்டல்-துலங்கல் பைாடர்பு என்று கூைியவர்  
 A)பியாமஜ, பாவ்லவ்     B)பாவ்லவ், மகாலர்  
 C)பாவ்லவ், ஸ்கின்னர்     D) பியாமஜ, மகாலர் 

21) பிைப்பில் முைிர்ச் ியற்ை நிதலயில் ைிைன்கதள பபற்றுள்ள இனம் 
 A)பைதவகள்   B)விலங்குகள்  C)பூச் ிகள்  D) ேனிைன் 

22)  படங்கள் வதரவது என்பது 
A)ப விப்புலன் வழிமய கற்ைல்  B)இயக்கத்ைிைன் வழிமய கற்ைல் 
C)பார்தவத்ைிைன் வழிமய கற்ைல் D)பைாடு உணர்வு வழிமய கற்ைல் 

23) குழந்தை, ஒரு படம் என்பது ஒரு பபாருளின் குைியீடு என்பதை புரிந்து பகாள்வது 
A) 18ோைங்களில்  B) 19ோைங்களில்   
C) 20ோைங்களில்  D) 21ோைங்களில் 

24) குழந்தைகள் நடந்து முடிந்ை ஒரு ப யதல ேனைளவில் ேீண்டும் பதழய நிதலக்கு 
பகாண்டு வர இயலாை நிதலயிலுள்ள பருவம் 
 A)ேனச் ப யல்பாட்டுக்கு முந்தைய பருவம்   
 B)பைாட்டு உணரும் பருவம்   
 C)கண்கூடாக பார்ப்பதை பகாண்டு  ிந்ைிக்கும் பருவம் 
 D)முதையான ேனச் ப யல்பாட்டு பருவம் 

25)  பிைரது உணர்வுகதளயும் ேனபவழுச் ிகதளயும் நம்முதடயைாக பகாள்ளும் ேன 
உணர்வு  
   A) நட்பு B)அன்பு C)ஒத்துணர்வு  D)இணக்கம்  

26)  ஆக்கத்ைிைனின் 5 பண்புகதள பற்ைி கூைியவர் 
   A)கிரகாம்வாலஸ் B)பிமன  C)ைர்ஸ்டன்  D)டாரன்ஸ் 

27) ேனிைர்கள், பபாருள்கள் ேற்றும் நிகழ்வுகதளப் பற்ைி பபாதுவான எண்ணங்கதள 
ேனைில் உருவகித்து கூறுவது 
  A)பபாதுதேக்கருத்து  ார்ந்ை கற்ைல்  B)இயக்கக் கற்ைல் 
  C)பிரச் தனதயத் ைரீ்த்ைல்  D)பைாடர் கற்ைல் 

28) அன்ைாட கற்ைலில் முக்கியத்துவம் பபரும் கற்ைல் 
  A)வாய்போழிக் கற்ைல்  B)இயக்கக் கற்ைல்   
  C)இதணத்து கற்ைல்     D)பபாதுதேக் கருத்து  ார்ந்ை கற்ைல் 

29) கீழ்க்கண்டவற்ைில் பபாருந்ைாைது 
   A)ப ார்க்கம்  B)குடியரசு நாடு C)நரகம்  D)வான் வைீி 

30)  பபாருத்துக : 
  1)ைனிப்பட்டகாரணி     - அ)அன்பு, ினம் 
  2)உளம்  ார்ந்ைகாரணி  - ஆ)இலக்கியநிகழ்ச் ி 
  3)ேனபவழுச் ி         - இ)எளிதேயான கற்ைல் 
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  4)பள்ளி  ார்ந்ை காரணி – ஈ)உடல் நலம் 
A) 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ     B) 1-ஈ, 2-இ, 3-அ, 4-ஆ 
 C) 1-அ, 2-ஈ, 3-ஆ 4-இ     D) 1-ஆ, 2-இ, 3-ஈ, 4-அ 
 
 

31) ைாயுோனவர் நிதனவு இல்லம் உள்ள இடம் 
A)ைிருபநல்மவலி   B)நாகப்பட்டினம்  C)தூத்துக்குடி  D)இராேநாைபுரம் 

32) ைிருக்குைதள ஆங்கிலத்ைில் போழி பபயர்த்ைவர்? 
A) வரீோமுனிவர்   B) ஜ.ீயூ.மபாப்    C) கபிலர்   D) கால்டுபவல் 

33) குற்ைியலுகரம் பிரித்து எழுதுக  
A) குற்ைியல்+உகரம்           B) குற்ைிய+உகரம்   
C) குறுதே+இயல்+உகரம்    D) குறுதே+இயலுகரம் 

34) பேய், குைில், பநடில் எழுத்துகளின் ோத்ைிதர அளவு 
A) அதர, ஒன்று, இரண்டு   B) அதர, இரண்டு, ஒன்று  
C) இரண்டு, ஒன்று, அதர   D) ஒன்று, அதர, இரண்டு 

35) நீடூழி வாழ்க 
A) வினாத்பைாடர்   B)உணர்ச் ித்பைாடர்   C) ப ய்ைித்பைாடர் D) விதழவுத்பைாடர் 

36) ைேிழில் மைான்ைிய முைல் “அகர முைலி” எது? 
A) துரகராைி  B) ம ந்ைள் ைிவாகரம் C)பபாதுத் ைேிழ் அக்ராைி  D)அபிைான மகா ம் 

37) ைித ச் ப ால் எது? 
A)அ ல்   B) மூலம்   C) கிழக்கும் மேற்கும்   D) கிழக்கு 

38) பபாருத்துக: 
1)  ிங்கம் – அ) குட்டி 
2) புலி    - அ) கன்று 
3) ோன் – இ) குருதள 
4) பன்ைி  - ஈ) பைழ் 
A)1-அ, 2-இ, 3-ஈ, 4-ஆ      B)1-இ, 2-ஈ, 3-அ, 4-ஆ 
C) 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ     D) 1-இ, 2-ஈ, 3-ஆ, 4-அ 

39) ோ, பலா, வாதழ என்பது 
A) பண்புத்பைாதக B) மவற்றுதேத்பைாதக C) உம்தேத்பைாதக  
D)அன்போழித்பைாதக 

40) பைிபனட்டு என்பைன் ைேிபழண் 
A) க ா    B) கஎ     C) கஅ     D) கரு 

41) வரீோமுனிவர் பிைந்ை நாடு எது? 
A) இந்ைியா   B) இத்ைாலி   C) சுவிட் ர்லாந்து    D) பிரான்சு 

42) “ப யப்படு பபாருள் மவற்றுதே” என்று அதழக்கப்படுவது 
A)நான்காம் மவற்றுதே         B) ஆைாம் மவற்றுதே  
C) இரண்டாம் மவற்றுதே     D) எட்டாம் மவற்றுதே 

43) பைி என்பைன் பபாருள் 
A) பபான்   B) பைித்ைல்   C) பிடுங்குைல்   D) பைாழில் 

44) பதன + ஓதல இரண்டிற்கும் இதடயில் _________மைான்றும் 
A) வ்     B) ய்    C) வ் ய்     D) இவற்ைில் ஏதுவுேில்தல 

45) உலகம் பவப்பேதடயக் காரணம்  
A) வாகனப் புதக   B) எரிேதல குழம்பு   C) பவயில்    D) ேதழயின்தே 

II. TAMIL – ைேிழ் 
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46) ப ாற்களின் வதககள்  
A) 8    B) 10     C) 4    D) 247 

47) நாட்டுப்புை ேக்கள் “ப ாலவதட” என எைதன அதழப்பர்  
A) பழபோழி   B) ப ய்யுள்   C) உதரநதட   D) கதை-பாட்டு 

48) ஔதவயார் பாடல் இடம் பபற்றுள்ள நூல்  
A) அகநானூறு  B) புைநானூறு  C) பரிபாடல்   D)கலித்பைாதக 

49) ேரபு அதடயாளச்  ின்னோய் யுபனஸ்மகா அற்வித்துள்ள மகாவில் 
A) ஐராவைஸீ்வரர் மகாவில்    B) ேீனாட் ி மகாவில்   
C)கா ிவிஸ்வநாைர் மகாவில்   D)ஆண்டாள் மகாவில் 

50) எழுத்துகளுக்கு அடிப்பதடயானது எது? 
A) ப ால்     B) போழி    C) பபாருள்    D) ஒலி 

51) நம் நாட்டு விடுைதல மபாராட்டப் பாடல்கள் 
A) ைாலாட்டு பாடல்கள்        B) பைாழில் பாடல்கள்  
C)விழிப்புணர்வு பாடல்கள்     D) பக்ைிப் பாடல்கள் 

52)  ாைி இரண்படாழிய மவைில்தல என்று கூைியவர்  
A) ைிருவள்ளுவர்   B) ஔதவயார்   C) பாரைியார்   D) அகத்ைியர் 

53) உங்கதளப் பற்ைி யாராவது அலட் ியோய் மப ி  ிரித்ைால் 
A) கண்ணரீ் வரும்           B) ேனைிற்குள் ைிட்டுமவன்  
C) பபாருட்படுத்ைோட்மடன்   D) பழிவாங்க நிதனப்மபன் 

54) ஒரு எழுவாய் பல விதன முற்றுகதளக் பகாண்டு முடியும் பபாழுது ஒவ்பவாரு 
விதனமுற்றுக்கு பின்னரும் இட மவண்டியது 
A) முற்றுப்புள்ளி   B) காற்புள்ளி   C) அதரப்புள்ளி  D) மேற்மகாள்குைி 

55) முல்தல நிலத்ைில் நதடபபற்ை வரீ விதளயாட்டு  
A) ஏறுைழுவுைல்  B)  ிலம்பாட்டம்   C) யாதனப்மபார்   D) குைிதரமயற்ைம்  

56) ‘அஞ்சு’ –இது எவ்வதகப் மபாலி 
A) முைற் மபாலி  B) இதடப் மபாலி  C) இறுைிப் மபாலி  D) முற்றுப் மபாலி 

57) பண்தடய ேன்னர்கள் ைேிழ் ________பாடுபட்டனர்  
A) வளர்ச் ிக்கு    B) வளர்ச் ிதய    C) வளர் ியின்கண்  D) வளர்ச் ியால் 

58) மவளாண்தேத் பைாழிலில் உள்ள கூறுகள்  
A) 2    B) 4    C) 6   D) 8  

59) ”யாதும் ஊமர யாவரும் மகளரீ்“ என்று கூைியவர் 
A) ேருைன் இளநாகனார்   B)கதழைனீ் யாதனயார்  
C) அைி வரீராேபாண்டியன் D)கணியன் பூங்குன்ைனார் 

60) அகழி என்பது இைனால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் 
A) கற்கள்   B) நீர்   C) ேண்   D) ேணல் 
 
  

 

61) One stroke letter 
A) D    B) A     C) V     D) M 

62) Two stroke letter 
A) k     B) E    C) g    D) N 

III. ENGLISH 
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63) The big temple at Thanjavur_________(build) by king raja   
A) was build B) had build C) is build D) has build 

64) Fill in the blanks with suitable articles 
I saw _____old man and a boy walking in _____hot sun without ______umbrella 
A) an, a, an B) an, the, an C) an, an, an D) a, an, the 

65) Which sentence is correct 
A) Ramu said, my brother is busy now.   B) Ramu said, “My brother is busy now”.  
C) Ramu said, “my brother is busy now” D) Ramu said “My brother is busy now” 
A) C   B) B   C) D    D) A 

66) ________is my brother Arun 
A) This   B) That   C) These   D) Those 

67) This is a beautiful plant __________ leaves are very attractive 
A) my  B) her  C) it’s D) their 

68) What _____ lovely place 
A) an  B) the C) some D) a 

69) Fill in the blanks with suitable prepositions 
My friends met ______ Sunday 
A) at B) in C) by D) on 

70) Arjun         cricket every Sunday 
A) will play B) plays C) is playing D) played 

71) Is the room big    small? 
A) but B) and C or D) so 

72) The soldiers fought bravely. ”bravely” is the 
A)adverb B)adjective C) noun D) pronoun 

73) English is an     language 
A) phonetic B) un phonetic C) national D) state 

74)       is used before “NOUN” 
A) Adverb B) Preposition C) pronoun D) Adjective 

75) Adverb of time answers the question      . 
A)what B)how C)where D)when 

76) Dictionary skill is an important      skill  
A)reading B)writing C)reference D)spelling 

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in          Cell : 8608225854, 9659966192   Mail : napoos@ymail.com Page 154 
 

77) Each tense has      division 
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 

78) Noun + noun 
A)sweetheart B)moonlight C)breakfast D)income 

79) Like father like son 
A) preposition B)adverb C)noun D)adjective 

80) We    vegetables sold      the poor villagers 
A) by, buy B) buy, by C) by, by D) buy, buy 

81) An important means of introducing a child to the surrounding world 
A)reading B)listening C)speaking D)writing 

82) Three “Ss” are 
A) simple, sentence, single B)seven, sense, smart C) sight, sound, sense  
D)small, short, sharp 

83) In the first letter of people’s names 
A)capital letter B)apostrophe C)exclamation mark D)question mark 

84) Come home on Sunday 
A) order B) request C) offer D) invitation 

85) My friend     lost his bag 
A) is B) are C) was D) were 

86) The shortest vowel in English 
A)/e/ B) /  C)/3:/ D) / æ / 

87) Which two words in the same vowel sound 
1.door 2.you 3.took 4.rude    
A) 1&2  B) 2&3 C) 3&4 D) 2&4 

88) Phone 
A) /ʃəʊŋ/ B) /həʊm/ C) /bəʊn/ D) /ɜːn/ 

89) /tru:  
A) true B) truth C) tree D) turn 

90) Library language 
A) English B) Tamil C) Hindi D) Urdu 
  
 

91) கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதடவுப்பண்தப நிதைவு ப ய்யாைது எது? 
A)கூட்டல்  B)கழித்ைல்  C)பபருக்கல்  D)வகுத்ைல் 

IV. MATHEMATICS  (கணக்கு) 
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92) ன் ைிட்ட வடிவம்  
A)        B)       C)        D)  

93) இரு விகிைமுறு எண்களின் கூடுைல் 1 அவற்ைில் ஒரு எண்  எனில் ேற்பைாரு எண் 
யாது? 
 A)      B)      C)   D)  

94) (-1) (10-6) என்பது 
A) -3     B) +6     C) +4    D) -4 

95) ஒரு பைாதலக்காட் ியில் பபட்டிகளின் குைித்ை விதல `.7500 எனில் விற்ை விதல  
`.6600 ைள்ளுபடி  ைவைீம் 
A) 10%   B) 127%   C) 8% D)16% 

96) -3x2y ஒரு   
A) மூவுறுப்புக்மகாதவ B) ஓருறுப்புக்மகாதவ 
C) ஈருறுப்புக்மகாதவ  D) பல்லுருப்புக்மகாதவ 

97) ஒருபுள்ளியில் உண்டாகும் போத்ை மகாணம் 
A) 900     B) 1800     C) 00       D) 3600 

98)  

 படத்ைில் PQR = ? 
A)600         B)1200     C)800        D)400 

99) நான்காவது கால் பகுைியில் அதேயும் புள்ளி 
A) (-4, 3) B) (4, -3)   C) (-4, -3)    D) (4, 3) 

100)       =   ?    = 10,  r = 6 எனில் இைன் ேைிப்பு 
A) 6    B) 8    C) 3     D) 9 

101) முக்மகாணப்பட்டகத்ைின் உச் ிகளின் எண்ணிக்தக 
A) 4    B) 6    C) 8    D) 5 

102) ஒரு படத்ைில் 1 ப .ேீ ஆனது 10 ேீட்டதரக் குைித்ைால் பிரைி பின்னம் 
A)1:10    B)1:100   C)1:1000    D)1:10000 

103) (1 -  ) + (  ) = _________ 
A) 0    B) 1    C)       D)  

104) இயற்கணிைத்ைின் ைந்தை 
A) அல்-க்வாரிஸ்ேி    B) ஆர்யப்பட்டர்    C) பிைாகரஸ்    D) தடமயாஃபாண்டஸ் 

105) 0.4x2- 75y2 - 0.75 இன் ோைிலி உறுப்பு 
A) 0.4     B) 0.75     C) -0.75    D) -75 

106) ஒரு வட்ட்த்ைின் பரப்பளவு 144ப .ேீ2 எனில் அைன் கால் வட்டத்ைின் பரப்பு 
A)144 ப .ேீ2       B)12 ப .ேீ2     C) 72 ப .ேீ2      D) 36 ப .ேீ2  

107) ஒரு முக்மகாணத்ைின் இரு பவளிக்மகாளங்கள் 1300, 1400 எனில் மூன்ைாவது 
பவளிக்மகாணம் ? 
A) 900      B) 1000      C) 1100     D) 1200 

108) ைங்க விகிைம் 
A) 1:1.6    B) 1:2     C) 2:1.6     D) 3:4 

109) முைல் 20முழு எண்களின் வசீ்சு 
A) 20      B) 19     C) 1     D) 18 
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110) பகாடுக்கப்பட்டுள்ள பின்னங்களில் ேற்ை மூன்று பின்னங்களுக்கும்  ேோன 
பின்னோகாை பின்னம் 
A) 8/10   B) 4/5    C) 28/35      D) 5/4 

111) ம கர் 4 மநாட்டுப் புத்ைகங்கள் வாங்க ரூ15.00 ம் 2பபன் ில்கள் வாங்க ரூ3.50 ம் 
ப லவழித்ைார் எனில் ஒரு மநாட்டு ஒரு பபன் ில் வாங்க ப லவழித்ை பைாதக 
A) ரூ 18.50    B) ரூ 6.50    C) ரூ 52.50 D)  ரூ 5.50 

112) இரயில்மவ கடிகாரத்ைில் 3 ேணிக்கு பிைகு 80 நிேிடங்கள் கடந்ைால் ைற்மபாதைய 
மநரம்  
A)4.10 பி.ப     B) 4.10 மு.ப    C) 4.20 பி.ப    D) 4.20 மு.ப 

113) கீழ்க்கண்டவற்றுள்  துர எண் எது? 
A) 81    B) 15    C) 220    D) 10 

114) ைிட்டவிலக்க கருத்தை அைிமுகப்படுத்ைியவர் 
A)காகர் பியர் ன்   B)பிைாகரஸ்   C)ஆர்யப்பட்டர்  D) தடமயாஃபாண்டஸ் 

115) எது  ரியானது? 
A)49,505 என்ை எண் 48,505 ஐ விடச்  ிைியைாகும்  
B)49,550 என்ை எண் 49,950 ஐ விடச்  ிைியைாகும்  
C)45,950 என்ை எண் 40,965 ஐ விடச்  ிைியைாகும் 
D)45,906 என்ை எண் 45,609 ஐ விடச்  ிைியைாகும் 

116) ஆறு இலக்க ேிகப் பபரிய எண்ணிற்கும், ஐந்ைிலக்க ேிகச்  ிைிய எண்ணிற்குமுள்ள 
மவறுபாடு 
A)89,999    B)9,89,999    C)10,000    D)1,00,999 

117) கணிை பாடத்ைில் 16 கற்ைல் படிகதளக் பகாண்ட வகுப்பு 
A) 1       B) 2         C) 3      D) 4 

118) பின்னத்ைின் பகுைி பைாகுைிதய கற்பிக்க பயன்படும் ேிகப் பபாருத்ைோன உத்ைி 
A)படவிளக்க உத்ைி             B)மகள்விக்கான உத்ைி   
C)முைல் எழுத்துப ால் உத்ைி   D)துருப்புச் ப ால் உத்ைி 

119) STAR உத்ைி எத்ைதன ப யல்பாடுகதள உள்ளடக்கியது 
A) 5      B) 10        C) 8         D) 4 

120) கணிை கருத்துகதள பரிோற்ைம் ப ய்ய ப யல் ைிட்டம் மேற்பகாள்ளல் எவ்வதக 
கருத்து பரிோற்ைம் 
A)வாய் வழி கருத்து பரிோற்ைம்   B)எழுத்து வழி கருத்து பரிோற்ைம்  
C)த தக வழி கருத்து பரிோற்ைம் D)காட் ிப்படுத்துைல் வழி கருத்து பரிோற்ைம் 

 

 

 

121) வடீுகளில் இயற்தகயான முதையில் .................... பயன்படுத்ைி பூச் ிகதளத் ைடுக்கலாம் 
A) துள ி இதல B) மவப்ப இதல C) கைிமவப்பிதல D) புளிய இதல 

122) ேனிை எலும்பு கூட்டிலுள்ள எலும்புகளின் எண்ணிக்தக 
A) 206 B) 207  C) 306  D) 107 

123) அதல அதலயான இடப்பபயர்ச் ியான ………………………… நகர்வானது பபரும்பாலான 
பாம்புகள் நீரிலும் நிலத்ைிலும் நகர பயன்படுகின்ைன. 
A) C  B)  I   C)  W   D)   S 

V. ENVIRONMENTAL STUDIES (சுற்றுச்சூழல் கல்வி) 
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124)  ாருண்ணிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு 
A) அகாரிகஸ் B) தபனஸ் C) பக் னீியா D) ரிக்ஸியா 

125) விட்டாகரின் வதகப்பாட்டில் மூன்ைாவது உலகோக உள்ளது 
A) பா ிகள் B) பிதரமயாதபட்டுகள் C) ஜிம்மனாஸ்பபர்ம்கள் D) பூஞ்த கள் 

126) நீர் ேலர்ச் ியால் நீர் சூழ்நிதலத் பைாகுப்பு முழுவதுோக அழிக்கப்படுவது 
A) யூட்மராபின் B) பால் பைனிடல் C) யூட்மராபிமக ன் D) உயிர் – புவி சுழற் ி 

127) நம்முதடய எைிர்கால  ந்ைைியினருக்கு நல்ல சுற்றுச்சூழதல அதேத்துத் ைர 
மவண்டுோனால் எத்ைதகய எரிபபாருதளப் பயன்படுத்துவரீ்கள் 
A) விைகு  B)  தேயல் எரிவாயு  C) ேண்பணண்பணய் D) ோட்டு ாணம் 

128) கடல் ேட்ட அளவில் வளிேண்டல அழுத்ைத்ைின் ேைிப்பு 
A) 105 நி.ேீ-2 B) 107நி.ேீ-2 C) 103 நி.ேீ-2 D) 108 நி.ேீ-2 

129) கதர ல்களின் வழிமய ேின்மனாட்டம் பாயும் மபாது ஏற்படும் ோற்ைம் 
A) இயற்பியல்  B) உயிரியல்  C) நிைோதலோனி D) மவைியியல் 

130) பளபளப்பான  ேைளப் பரப்பில் நிகழும் எைிபராளிப்பு 
A) ஒழுங்கான எைிபராளிப்பு B) ஒழுங்கற்ை எைிபராளிப்பு  
C) ஒழுங்கான - ஒழுங்கற்ை எைிபராளிப்பு  D) முழுதேயான எைிபராளிப்பு   

131) முள்ளங்கியின் எப்பகுைி உணவாகப் பயன்படுகிைது 
A) மவர் B) ைண்டு C) விதை D) கனி 

132) தவட்டேின் B2 உள்ள உணவுப் பபாருள் 
A) ோம்பழம் B) பவல்லம் C) பட்டாணி D)  ர்க்கதர 

133) முைன் முைலில் ப ல்தலக் கண்டைிந்ைவர் 
A) இராபர்ட் ஹூக் B) பபஞ் ேின் ஃபிராங்களின் C) ஃபிளேிங்க் D) ஃபார்மட 

134) அைிக நாள் குடிநீரின்ைி வாழும் உயிரி 
A) ஒட்டகம் B) நீர்யாதன C) கங்காரு எலி D) முயல் 

135) அணுேின் நிதலயங்களில் ேின் உற்பத்ைிக்கு எவ்வதக ஆற்ைல் பயன்படுகிைது. 
 A) நீராற்ைல் B) இயக்க ஆற்ைல் C) அணு ஆற்ைல் D) பவப்ப ஆற்ைல் 

136) பூேியின் அதனத்து வதகயான ஆற்ைல் மூலம் 
A) நீர் B) காற்று C) சூரியன் D) பநருப்பு 

137)  ிைப்புவதக ைத  என அதழக்கப்படுவது 
A) எலுப்பு ைத  B) இைய ைத  C) இயங்கு ைத  D) இயக்கு ைத  

138) அேிலங்களின் சுதவ 
A) கார்ப்பு B) புளிப்பு C) இனிப்பு D) க ப்பு 

139) நாடுகள், கண்டங்கள், ைதல நகரங்கள் மபான்ைவற்தை உள்ளடக்கிய 
வதரபடத்தை ……………….. என அதழப்பர் 
A) இயற்தகயதேப்பு வதரபடம் B) அர ியல் வதரபடம் C) கருத்து ார் வதரபடம்  
D) காலக்மகாட்டு வதரபடம் 

140) ஆைிேனிைன் முைலில் பழக்கிய விலங்கு 
A)  ோடு B) குைிதர C) நாய் D) யாதன 

141)  ிந்து பவளி ேக்களுக்கு பைரிந்ைிராை உமலாகம் 
A) இரும்பு B) ப ம்பு C) ைங்கம் D) பவள்ளி 

142) கடலும் கடல்  ார்ந்ை பகுைியும் 
A) குைிஞ் ி B) பநய்ைல் C) ேருைம் D) முல்தல 

143) வைட் ி ஏற்பட முைன்தேயான காரணம் 
A) பற்ைாக்குதைவான ேதழ பபாழிவு  B) சுற்றுச்சூழல்  ரீ்மகடு  
C) காடு வளர்ப்பு       D) பைாழிற் ாதலகள் 
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144) நேது மை ிய ேரம் 
A) மவப்ப ேரம் B) ஆலேரம் C) அர  ேரம் D) ஆப்பிள் ேரம் 

145) பபண்கள் பாராளுேன்ைத்ைிற்கு மைர்ந்பைடுக்கப்பட்ட ஆண்டு 
A) 1952 B) 1950 C) 1956 D) 1992 

146) ைக்காணப் பீடபூேி அதேந்துள்ள கண்டம். 
A) ஆப்பிரிக்கா B) ஆ ியா C) ஆஸ்ைிமரலியா D) ஐமராப்பா 

147) நரம்புக்கருவி எது? 
A) ைம்புரா B) கிளாரிபநட் C) கஞ் ிரா D) ஜலைரங்கம் 

148) முைலாம் ஐந்ைாண்டு ைிட்டத்ைின் முக்கிய இலக்கு 
A) பைாழிற்துதை B) ேருத்துவம் C) மவளாண்தே D) கல்வி 

149) இந்ைியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட போழிகளின் எண்ணிக்தக 
A) 15  B) 18  C) 22  D) 20 

150) குழாய் மபாக்குவரத்து எடுத்துச் ப ல்லும் பபாருள் 
A) நிலக்கரி B) எண்பணய் C) ேரம் D) நீர் 
 
                                                        ANSWERS 

                        TNTET –MODEL QUESTION PAPER-01 

I. CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY 

  1) A          2) C       3) B           4) A            5) D          6) B        7) A      8) C  9) C         10) D  

 11) D      12) B      13) C        14) A          15) D        16) C     17) A     18)C      19) D         20) C 

 21)D       22) D      23) B        24) A          25) C        26) D     27) A    28) C     29) B     30) B 

II. TAMIL 

31) D      32) B       33) C         34) A        35) D         36) A      37) A 38) D  39) C         40) C  

 41) B      42) C       43) A         44) B        45) A 46) C   47) A    48) B 49) A         50) D 

 51) C      52) B       53) C         54) C        55) A 56) D  57) A 58) C  59)  D     60) B 

III. ENGLISH 

 61) C         62) D        63) A        64) B      65) B 66) A  67) C  68)  D  69) D   70) B  

 71) C         72) A        73) B        74) B      75) D       76) C  77) A  78) B  79) D     80) B  

 81) A        82) C         83) A        84) D      85) C        86) B  87) D   88) A   89) B    90) A 

                 IV. MATHEMATICS 

   91) D      92) D        93) B         94) D    95) B    96) B    97) D     98)  A     99) B     100) B  

 101) B     102) C      103) B      104) D         105) C  106) D   107) A    108) A   109) B     110) D 

 111) D    112) D      113) A      114) A         115) B   116) B   117) D   118)  A   119)  D    120) B 

V. ENVIRONMENTAL STUDIES 

121) B       122) A      123) D      124) C      125) C     126) D    127) D    128) A   129) D   130) A 

 131) A      132) A      133) A      134) C      135) C     136) C   137) B    138) B    139) B   140) C 

 141) A      142) B      143) A      144)B       145) A    146) B    147) A   148) C    149) C   150) B 
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                – 02  ( நன்ைி : பைா.மவல்முருகன் D.T.Ed., B.Sc.,) 

I. CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY  (குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும்) 
 

01) ேனத்ைின் உயர் நிதலப்பட்ட ப யல்களான  ிந்ைித்ைல், ைரீ்ோனித்ைல் மபான்ை ேனச் 
ப யல்களுக்கு தேயோக இருப்பது 
A)  ிறுமூதள B)பபருமூதள C)ைண்டுவடம் D)முகுளம் 

02) ஒருவனது உள்ளத்ைில் உள்ளனவற்தை ைாமன விருப்பு பவருப்பின்ைி ஆராய்ந்து விவரித்து 
பகுத்ைாய்ந்து வதகப்படுத்ைி முடிவுக்கு வருைல்  
A)அகமநாக்கு முதை B)உற்றுமநாக்கல் முதை C)பரிம ாைதன முதை  
D)மேற்குைிப்பிட்ட அதனத்தும் 

03) உற்று மநாக்கல் முதையின் மூன்ைாம் படிநிதல  
A) உற்றுமநாக்குைல் B)நடத்தைதய வதகப்படுத்ைி ஆய்வு ப ய்ைல் 
C)நடத்தைதய ஆய்வு ப ய்ைல் D)பபாதுதேப்படுத்துைல் 

04)  ரியான விதடதய மைர்வு ப ய்க 
அ) பரிம ாைதன முதை               - (a) லிப்டன் 
ஆ) ேனிை வளர்ச் ியில் சூழ்நிதலமய ேிக  
    முக்கியோன காரணி என்ைவர்                - (b) ஹாலாக் 
இ) ஒத்ை இயல்பு ஒத்ை இயல்தபமய உருவாக்கும்     - (c) வாட் ன் 
ஈ)  நுண்ணைிவு ஈவு                               -  (d) ஜான் கிரிகர் பேண்டல் 
A) அ-b, ஆ-c, இ-d, ஈ-a      B) அ-c, ஆ-a, இ-d, ஈ-b    C) அ-d, ஆ-b, இ-a, ஈ-c  
D) அ-a, ஆ-d, இ-b, ஈ-c 

05) ேரபுக் கூறுகதளக் கட்டுப்படுத்துவது  
A)ஒத்ைிருக்கும் விைி B)மவற்றுதே விைி C)பின்மனாக்க விைி  
D)மேற்குைிப்பிட்ட அதனத்தும் 

06) ேனிைனின் உடலில் பல உறுப்புகள் ைானாகமவ வளர்ந்து வயதுக்மகற்ப பக்குவேதடவதை 
   என்கிமைாம் 
A)முதைப்படுத்ைப்பட்ட ோற்ைங்கள் B)அளவுப்பபருக்கம் C)வளச் ி D)முைிர்ச் ி 

07) ஒரு குழந்தை பிைந்ை பின் அைனுதடய கட்டுப்பாட்டுக்கு வரும் முைல் உடல் உறுப்பு 
A)ைதல B)தக C)கால் D)வயிறு 

08) பிமயாஜயின் கூற்றுப்படி குழந்தைகளுக்கு பபாருட்களின் ோைாத்ைன்தே புரிகிை வயது 
A)பிைப்பிலிருந்து 18 ோைம் வதர B)18 ோைம் முைல் 7 வயது வதர  
C)7 வயது முைல் 12 வயது வதர D)12 வயைிற்கு மேல்  

09) கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ிக்கலான ேனபவழுச் ி 
A)ேகிழ்ச் ி B)ஆச் ர்யம் C)பயம் D) பபாைாதே 

10) ைாமே ஆய்ந்ைைிந்து கற்பைற்கு முன்பாகமவ குழந்தைகள் ைம் சூழலில் உள்ள பபரியவர்கதளப் 
பார்த்து அவர்கதள அப்படிமய பின்பற்ைி ைம்முதடய நட்த்தைதய மேற்பகாள்கிைார்கள் 
என்ைவர் 
A)ோர்கன் B)ஆல்பிரட் பாண்டுரா C)ேக்டுகல் D)பியாமஜ 

11) பபாருத்துக  
     ம ாைதன                                      பயன்படுத்ைப்பட்ட உயிரி 
அ) ஆக்க நிதலயுறுத்ைல்        -  (1)குரங்கு 
ஆ) ைன்னிச்த யாக எழும் துலங்கல்கதள                                        
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     ார்ந்ை ஆக்க நிதலயுறுத்ைல்              -  (2)நாய் 
இ) உட்காட் ி மூலம் கற்ைல்       -  (3)எலி 
ஈ) குழந்தையின் அச் த்தை மபாக்கிய ஆய்வு     -  (4)முயல் 
A)அ-1,ஆ-4,இ-3,ஈ-2   B)அ-2,ஆ-3,இ-1,ஈ-4   C)அ-4,ஆ-3,இ-2,ஈ-1     D)அ-3,ஆ-1,இ-4,ஈ-2 

12) ேிகச் ிைந்ைஊக்குவிப்பாகஅதேவது 
A)பரிசுகள்   B)பாராட்டு   C)ைண்டதன    D)ஆ ிரியர் ோணவர் உைவு 

13) நிதனவின் மூன்ைாம் படிநிதல  
A)கற்ைல் B)ேனத்ைிருத்ைல் C)ேீட்டுக்பகாணர்ைல் D)ேீட்டைிைல் 

14) ஒரு குைிக்மகாதள அல்லது மநாக்கத்தை அல்லது முடிதவ அதடவைைகான வழிமைடும் 
ேனத்ைளவிலான முயற் ி  
A) ிந்ைதன  B)கற்ைல்   C)ஊக்குவிப்பு   D)பாராட்டு 

15) பபாருத்துக : 
அ) நுண்ணைிவு ம ாைதனகளின் ைந்தை            – 1) ஸ்பியர்மேன் 
ஆ) நுண்ணைிவு = பபாதுக்காரணி+ ிைப்புகாரணி   - 2) பவக்ஸ்லர் 
இ) குழுக்காரணி மகாட்பாடு                          - 3) ஆல்பிரட் பிமன 
ஈ) ப ாற்ம ாைதன, ப யற்ம ாைதன                 - 4) ைார்ண்தடக் 
A)அ-d,ஆ-c,இ-b,ஈ-a   B) அ-a,ஆ-d,இ-b,ஈ-c   C) அ-b,ஆ-a,இ-d,ஈ-c   D) அ-c,ஆ-a,இ-d,ஈ-b 

16) ஒரு நுண்ணைிவு ம ாைதனயில் 10 வயது குழந்தையின் ேனவயது 144 ோைங்கள் எனில் 
அக்குழந்தையின் நுண்ணைிவு ஈவு 
A)100  B)110   C)120   D)130 

17) பபாருத்துக :  
      ம ாைதனகள்                   அைிஞர்கள்  
அ) ேின்னம ாடா              -    1) கில்பர்ட் 
ஆ) ைதலப்பு ைரும் ம ாைதன  -    2) ோல்ட்ஸ்மேன் 
இ)  ிக்கல் ைரீ்வு               -    3) டாரன்சு 
ஈ) புதுதேப் பயன்கள்          -    4) ஆஸ்மபார்ன் 
A) அ-c,ஆ-a,இ-d,ஈ-b   B) அ-d,ஆ-c,இ-b,ஈ-a   C) அ-b,ஆ-d,இ-a,ஈ-c   D) அ-b,ஆ-a,இ-d,ஈ-c 

18) ஆளுதே என்பது ஒருவரது பண்புகளின் ைனித்ைன்தே வாய்ந்ை அதேப்பு என்று கூைியவர்  
A)ஆல்மபார்ட் B)கில்மபார்டு C)பகம்ப் D)வில்லியம் 

19) ஒழுக்கத்ைின் முக்கிய கூைாக அதேவது ஒருவரின் ___________ 
A)வடீு B)பள்ளி C) முைாயம் D)ேன ாட் ி 

20) உற்றுமநாக்கல்,  ரிபார்க்கும் பட்டியல், ைர அளவுமகால் ப யற்ம ாைதனகள் ஆகியதவ 
ஆளுதேதய அளவிடும்____________ 
A)அகவயமுதைகள் B)புைவயமுதைகள் 
C)புைத்மைற்று நுண்முதைகள் D)அதனத்தும் 

21) கற்பதனயில் ைங்களுக்கு மைதவயான  ந்மைாஷத்தை அதடபவர்களாக உள்ள ைனிதே 
விரும்பிகள்___________ 
A)  மூக விமராைஆளுதேக்மகாளாறு    B) ஒதுங்கி நடுங்கும் ஆளுதேக்மகாளாறு 
C)  ந்மைக ,ேனப்பான்தேயுள்ள ஆளுதேக்மகாளாறு  D)நாடகத்ைன்தேயுள்ள 
ஆளுதேக்மகாளாறு 

22) ஒருவரின் ைனிப்பட்ட நடத்தை முதைதயக் குைிக்கும் ப ால் _____________எனப்படுகிைது 
A)பநைிபிைழ்வு B) ஆளுதே C)நன்னடத்தை D) ஆளுதேக்மகாளாறு 

23)  முைாயத்ைின் சுருங்கிய இலட் ிய பைிப்பாக ப யல்படுவது _______ 
A)பள்ளி B)ேருத்துவேதன C)ஊராட் ி ேன்ை அலுவலகம் D) ந்தை 
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24)  ாரணர் இயக்கம்,இலக்கிய ேன்ைம்,  மூக் ம தவ, சுற்றுலா, மபாட்டிகள் மபான்ைதவ 
பள்ளிகளி மேற்பகாள்ளபடுவைற்கான காரணங்கள் 
A)பபாழுது மபாக்கு B)ேனநலவளர்ச் ி C)அழகுணர்ச் ி D)கற்ைலில் விருப்பம் 

25) ைண்டதணயிலிருந்து ைப்புவைற்காக அைிகோகவும், அடிக்கடியும் பபாய் மபசும் ோணவர்களின் 
பிரச் தனதய வளர்க்கும் முதை 
A)ைன்னம்பிக்தகதய வளர்த்ைல் B)அன்பு,பரிவு காட்டுைல் 
C)நன்பனைிகதளக்கூறுைல் D)ைனித்ைிைதன ஊக்குவித்ைல் 

26) பபாதுவாக  ிறுவர்களிடம் காணப்படும் பநைிபிைழ்வு நடத்தை 
A)தகவிரல் சூப்புைல் B)நகங்கதளக்கடித்ைல் 
C)ைிருடுைல் D)படுக்தகயில்  ிறுநீர்கழித்ைல் 

27) காரணம் கற்பித்ைல்,ஈடுப ய்ைல், இடோற்ைம், பின்னதடைல், பின்வாங்குைல் ஆகியதவ 
__________________எனப்படுகின்ைன 
A)ைற்காப்பு நடத்தைகள்  B)உளவியல் பநைிபிைழ்வுகள் 
C)ஆளுதே மகாளாறுகள் D)ையீநடத்தைகள் 

28) கற்ைல் குதைபாடுதடய ோணவர்கள் ________________ எனப்படுவர் 
A)நலிவதடந்ை குழந்தைகள் B)ோற்றுத்ைிைன் குழந்தைகள் 
C)கற்ைலில் பின்ைங்கிமயார் D)கல்வி கற்க ைகுைி இல்லாைவர்கள் 

29) உயர் அைிவாண்தேக்கு குழந்தைகளுக்கு ைரப்படும் ம ாைதன  
A)அைிவாண்தே ம ாைதனகள் B)ஆக்கத்ைிைன் ம ாைதனகள் 
C)பள்ளி பாடத் மைர்வுகள் D)இதவ அதனத்தும் 

30) போழிவளர்ச் ிக்கான கற்பித்ைல், அைிவுப்புல வளர்ச் ிக்மகற்ை கற்பித்ைல், ஆர்வமூட்டும் 
கற்பித்ைல் முதைகள், நல்ல ைற்கருத்தை வளர்த்ைல்,  மூக நடத்தைதய வளர்த்ைல் 
ஆகியதவ மைதவப்படுமவார் __________ 
A)ேீத்ைிைகுழந்தைகள் B) கற்ைலில் பின்ைங்கிமயார்  
C) நலிவதடந்ை குழந்தைகள் D)ஆளுதேக்குதைபாடுகள் 
 

 

31) போழியின் அடிப்பதட ைிைன்களான மகட்டல்,மபசுைல்,படித்ைல்,எழுதுைல் ஆகியவற்ைின் 
அடித்ைளம் 
A) காட் ிப்பபாருட்கள் B) போழியின் ஒலிக்கூறுகள் 
C) போழியின் இலக்கணஅதேப்பு D) போழியின் பைான்தே 

32)  ாதுவன் கதை இடம்பபற்றுள்ள இலக்கியம் 
A)  ிலப்பைிகாரம் B) ேணிமேகதல C)  வீக ிந்ைாேணி D) வதளயாபைி 

33) கல்வியின் மநாக்கத்தை முழுதேயாக நிதைமவற்றுவது 
A) ைாய்போழி B) ேக்களால் அைிகம் மப ப்படும் போழி 
C) ஆங்கிலபோழி D) கற்கும் போழி 

34) கல்விக்குரிய வாயில்கள் 
A) கண் B) வாய் C) ப வி D) புலன்கள் அதனத்தும் 

35) வருபடாலியால் உருவாகும் எழுத்து 
A) ர B) ங C) ை D) ஸ 

36) “நான் பாடம் படித்மைன்” என்ை ப ால்லிற்கான அந்ைாைிக்கூற்று 
A) ஏன் பாடம் படித்ைாய்? B) நீ படித்ைால் எனக்பகன்ன? 
C) நான் பாடம் படிக்கவில்தல D) படித்ைால் ேட்டும் மபாதுோ? 

II. TAMIL – ைேிழ் 
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37) மபசுைல் ைிைதன மேம்படுத்தும் பழகுப யல்களுள் ஒன்ைான ப யல் எைிராகப் மபசுைல் 
நதடமுதைப்படுத்ைப்படும் வகுப்புகள் 
A)ஒன்ைாம் வகுப்பு B) இரண்டாம்,மூன்ைாம் வகுப்புகள் 
C) நான்கு,ஐந்ைாம் வகுப்புகள் D) ஒன்று முைல் ஐந்ைாம் வகுப்புகள் வதர 

38) கற்பித்ைலுக்கு நடுவணாக அதேபர்கள் 
A) ோணவர்கள் B) ஆ ிரியர்கள் C) பபற்மைார்கள் D) நடுவர்கள்  

39) வகுப்பதை ஒழுங்கு பிைழ்ச் ிக்கு காரணோக அதேபவர் 
A) ோணவர் B) ஆ ிரியர் C) ோணவர்,ஆ ிரியர் D) குறும்பு ப ய்யும் ோணவர் 

40) ோணவர் ஆ ிரியர் இதடவிதனப் பகுப்பாய்வு எனும் ப யல்முதைதய பகுத்ைாய்ந்ைவர் 
A) ஜான்டூயி B) கில்பாட்ரிக் C) பிளாண்டர் D) ரூம ா 

41) வகுப்பதையின் ஆயத்ைச்ப யலுக்கான அைிகபட்  காலஅளவு 
A) ஐந்து நிேிடங்கள் B) இரண்டு நிேிடங்கள் 
C) ஒரு நிேிடம் ேட்டும் D) வதரயறுக்கப் படவில்தல 

42) “அன்பர் பணி ப ய்ய எதனஆளாக்கி விட்டால் இன்பநிதல ைாமன வந்பைய்தும் பராபரமே” 
என்ைவர் 
A) ைாயுோனவர் B) அப்பர் C) ைிருநாவுக்கர ர் D) சுந்ைரர் 

43) ஆ ிரியரின் இன்ைியதேயாை துதணக்கருவி 
A) கரும்பலதக B) வதரபடம் C) புத்ைகம் D) பிரம்புக்குச் ி 

44)  ேச் ரீ்க்கல்விமுதை ைேிழகத்ைில் அைிமுகப்படுத்ைப்பட்ட ஆண்டு 
A) 2010-2011 B) 2011-2012 C) 2009-2010 D) 2008-2009 

45) கீழ்க்காணும் பத்துப்பாட்டு நூல்களில் புைப்பபாருள் பற்ைியது 
A) முல்தலப்பாட்டு B) குைிஞ் ிப்பாட்டு C) ேதுதரக்காஞ் ி D) பட்டினப்பாதல 

46) அகநானூற்ைில் 121 முைல் 300 வதரயிலான பாடல்கள்          எனும் பபயரில் 
வழங்கப்படுகின்ைன          
A) களிற்ைியாதன நிதர B) ேணிேிதடபவளம் C) நித்ைிலக்மகாதவ D) ஆ ாரக்மகாதவ 

47) பைிபணண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்ைான “கார்நாற்பது” நூலின் ஆ ிரியர் 
A) ேதுதரக்கூடலூர் கிழார் B) பபருவாயின் முள்ளியார் 
C) புல்லங்காடனார் D) கண்ணங்கூத்ைனார் 

48) பரிைிோற்கதலஞர் என்ை பபயருடயவர் 
A) வி.மகா.சூரியநாராயண  ாஸ்ைிரியார் B) ைிரு.வி.கலியாண சுந்ைரனார் 
C) பாரைியார் D) பாரைிைா ன் 

49) உதரநதடயின் ைந்தை என அதழக்கப்பட்டவர் 
A) ரா.பி.ம துப்பிள்தள B) ைிரு.வி.க C) கவிேணி D) அண்ணாதுதர 

50) ைேிழ்க்கதலக்களஞ் ியம் அபிைான  ிந்ைாேணிதய பதடத்து பவளியிட்டவர் 
A) ஜி.யு.மபாப் B) ஆ. ிங்காரமவலுமுைலியார் C) ேண்டல புருடர் D) வரீோமுனிவர் 

51) “டால்டன் ைிட்டம்’ என்பது 
A) ப யல்ைிட்டமுதை B) ோணவர் இதடவிதனப்பகுப்பாய்வு 
C) ஒப்பதடப்பு முதை D) விைிவருமுதை 

52) பபாருத்துக 
அ) பிைப்பபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்  -1) ஔதவயார் 
ஆ) என் கடன் பணி ப ய்து கிடப்பமை -2) அப்பர் 
இ) இயல்பது கரமவல்                -3) பாரைியார் 
ஈ) பைான்தேக்கு அஞ்ம ல்           -4) ைிருவள்ளுவர்  
A) அ-4,ஆ-2,இ-1,ஈ-3 B) அ-3,ஆ-2,இ-1,ஈ-4 C) அ-2,ஆ-1,இ-4,ஈ-3 D) அ-1,ஆ-3,இ-2,ஈ-4 
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53) கீழ்க்காணும் நூல்களுள் எது பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் அடங்கும்? 
1)பபாருநராற்றுப்பதட 2) கலித்பைாதக 3) ைிருக்குைள் 4) மேற்குைிப்பிட்ட அதனத்தும்-
இவ்வினா   
A) அகவயவினா B) ஏற்புதடய வினா 
C) முதையான ைித ைிருப்புைல் இல்லாைவினா D) பபாருந்ைாைவினா 

54) “மபா” எனும் ப ால் 
A) இயற்ப ால் B) ைித ச்ப ால் C) ைிரிப ால் D) வடப ால் 

55) “ஐம்பபாைி” எனும் ப ால் ஒரு 
A) அடங்குப ால் B) அடக்கு ப ால் C) பைாதகச்ப ால் D) ஒருபபாருட் பன்போழி 

56) “நடந்ைனன் = நட + த்+ த் +அன் +அன். மேமல காணப்படும் ப ால்லில் மகாடிட்ட பகுைி 
குைிப்பிடுவது  
A) பகுைி B) விகுைி C) இதடநிதல D)  ாரிதய 

57) கண்ணன்  ிைப்பாக விதளயாடினான்    அைனால் விதளயாட்டில் பவற்ைி பபற்ைான். 
மகாடிட்ட இடத்ைில் இடம்பபை மவண்டியது 
A) காற்புள்ளி B) அதரப்புள்ளி C) முற்றுப்புள்ளி D) உணர்ச் ிக்குைி  

58) ைதலவா, வருக வருகமவ ! எனும் வாக்கியம்  
A) ப ய்ைி வாக்கியம் B) உடன்பாட்டு வாக்கியம்  
C) எைிர்ேதை வாக்கியம் D) உணர்ச் ி வாக்கியம் 

59)  ந்ைி எழுத்துகள் எனப்படுபதவ 
A) பேய்பயழுத்துகள் அதனத்தும் B) க்,ச்,த்,ப் ஆகியன ேட்டும் 
C) க்,ச்,ட்,த்,ப்,ற் ஆகியன D) ட்,ற் ஆகியன ேட்டும் 

60) “உள்ளத்ைில் உள்ளது கவிதை – இன்ப 
     உருபவடுப்பது கவிதை 
பைள்ளந் பைளிந்ை ைேிழில் – உண்தே 
     பைரிந்துதரப்பது கவிதை” எனப் பாடியவர் 
A) கவிேணி மை ிகவிநாயகம் பிள்தள B) கவிக்மகா.அப்துல்ரகுோன் C) உவதேக்கவிஞர் சுரைா 
D) ேகாகவி பாரைியார் 
   

 

61) /p/ , /b/ , /t/ , /k/ and /g/ these six sounds are called as 
A) Plosives B) fricatives C) affricates D) nasals 

62) They , brother , breathe in these words under lined words produce the sound 
A)  /θ/ B) /ð/ C) /ʒ/ D) / ʃ/ 

63) A dip thong is a combination of  
A) two vowel sounds B) two consonant sounds  
C) two pure vowels D) one vowel and one consonant 

64) Choose the correct verb form : Mariappan is at school now. He           a picture now. 
A) drew   B) is drawing  C) draws  D) will draw  

65) The amount of reading which a person does during one fixation is the   
A) inter fiction B) span of recognition C) regression D) eye voice span 

III. ENGLISH 
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66) Choose the method which is useful for continuous reading 
A) The alphabetic method B) The phonic method 
C) The word method D) The sentence method 

67) Appropriacy can be developed only through 
A) reading B) writing C) listening D) speaking 

68) Italic writing is recommended by 
A)The regional institute of English,Bangalore 
B)Central institute of English and foreign languages,Hyderabad 
C)English language teaching centre Tamilnadu  
D)All of these 

69) Three stroke letters are 
A) C,G,I,J B) B,D,K,M C) E,F,H,A D) P,Q,R,T 

70) The letter ‘k’ is not sounded when it precedes the letter 
A) I B) n C) e D) h 

71) In four-ruled copy book all capital letters begin between lines 
A)1 and 2 B) 2 and 3 C) 3 and 4 D) 1 to 4 

72) The American linguist C.C.Fries is considered to be the founder of 
A) prescriptive grammar B) descriptive grammar 
C) structural grammar D) T-G grammar 

73) Match the following 
a)proper noun           - 1) girl 
b)common noun          - 2) Ram 
c)collective noun          - 3) music 
d)abtract noun           - 4) The Indian military 
A) a-4,b-3,c-1,d-2 B) a-2,b-1,c-4,d-3 C) a-3,b-1,c-2,d-4 D) a-1,b-4,c-2,d-3 

74) We can omit the article before the names of 
A) canals B) continents C) countries with union D) oceans 

75) Possessive pronouns are 
A) I,we,you,he,she,it,they B) mine,ours,yours,his,hers,theirs 
C) myself,yourself,ourselves D) this,that,these,those 

76) Choose the wrong one 
A) an hour  B) a corner table C) three day programme D) ten years old school 

77) The combination      is used in the formation of passive 
A) Be + MV-ing  B) Be + MVen C) HAVE + MVen D) None of these 
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78) It has been raining for two hours. Fint out the tense of this sentence. 
A) present perfect tense B) past perfect tense C) past perfect continuous tense  
D)present perfect continuous tense 

79) Match the following sentences with question tags 
a)Everyone like sour idea           -1) don’t they 
b)Everybody supported priya         -2) didn’t they 
c)Some of you are interested in music -3) will they 
d)None of them will come here       -4) aren’t they 
A) a-1, b-2, c-4, d-3  B) a-2, b-1, c-4, d-3    C) a-4, b-1, c-2, d-3   D) a-3, b-4, c-1, d-2 

80) We can use gerunds 
A) subjects B) objects C) complements D) All of these 

81) English has been the language of governances for more than  years 
A)100 B) 200 C) 300 D) 400 

82) Pupil may be taught to develop skimming and scanning skills when they enter the 
A)Elementary school B) Middle school C) High school D) Higher secondary school 

83) Choose the correct meaning : Invention 
A) inviting a person B) watching television C) an act of producing a new thing D) cell phone 

84) Find out the pattern of this sentence 
“They selected velu their leader this year” 
A) S V IO DO A   B) S V O C A   C) S V IO DO C    D) S V C IO DO 

85) A paragraph presents the points in two opposing points of view on a given topic is called 
A)An expository paragraph B)An argumentative paragraph C) A narrative paragraph D)Descriptive 
paragraph 

86) Fill in the blanks 
Where is that tall boy     I saw last time. 
A) when   B) which  C) whom   D) while 

87) Match the following 
1)adverb of manner       - a) soon 
2) adverb of place       - b) softly 
3) adverb of time        - c) besides 
4) linking adverb         - d) here 
A) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c   B) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b  C) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b  D) 1-a, 2-d, 3-b, 4-c 
 

88) Fill in the blanks with suitable preposition 
1) I met him     a concert      - a) on 
2) They sat     the floor        - b) into 
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3) Raju’s mother is     hospital   - c) at 
4) Please come     the house    - d) in 
A) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a  B) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b  C) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c  D) 1-a, 2-d, 3-b, 4-c 

89) Match the adverbial clauses with their conjuctions 
        A              B 
1) Time          - a) where 
2) Result         - b) because 
3) Condition       - c) when 
4) Place          - d) so that 
5) Manner         - e) if 
                 - f) as if 
A) 1-d, 2-e, 3-g, 4-a, 5-c   B) 1-g, 2-f, 3-a, 4-b, 5-d  C) 1-c, 2-d, 3-e, 4-a, 5-b   
D) 1-e, 2-g, 3-f, 4-b, 5-a 

90) Find out the active form of this sentence : 
Food is being prepared by Sumathi 
A)Sumathi is preparing food B) Sumathi was preparing food C) Sumathi could have prepared food  
D) Sumathi could have been preparing food 

          

91) கணிைமே கடவுள் என்று கூைியவர்  
A) ேகாத்ோ காந்ைி B) விமனாபா பாமவ C) இராோனுஜர் D) ஆரிபட்டர் 

92) ேனிைதன பநைிப்படுத்ைவும், அவன் ேனிை மநயத்துடனும் , பைளிந்ை  ிந்ைதனயும் வாழ வதக 
ப ய்வதை கல்வியின்____________எனலாம் 
A) மநர்ேதை மநாக்கம் B) ேதைமுக மநாக்கம் 
C) ைனியாள் மநாக்கம் D)  முைாய மநாக்கம் 

93) 689 என்ை எண்ணுக்கான மராோனிய எண்ணுரு  
A) DCLXXXIX B) IXCCM C) DCLIXL D) DCIXL 

94) ைேிழ் எண் குைிப்பு முதையில் ரு என்பைன் ேைிப்பு 
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 

95) முழுதேயான அதடவு என கருைப்படுவது  
A) 100 X 100 B) 90 X 90 C) 80 X 80 D) 70 X 70 

96) ஒவ்பவாரு பாடத்ைிற்கும் எைிர்பார்க்கப்படும் கற்ைல் விதளவுகதள நிர்ணயம் ப ய்வது 
A) கதலத்ைிட்டம் B) நீண்டநாதளயத்ைிட்டம் C) பாடத்ைிட்டம் D) பாடகுைிப்பு  

97) பைாடக்க கல்வி பபற்ை குழந்தை கணக்கு பாடத்ைில் அதடவு பபற்ைிருக்க மவண்டிய 
ைிைங்களின் எண்ணிக்தக 
A) 7 B) 107 C) 207 D) 307 

98) கணிை ஆ ிரியர்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டி நூல்  
A) பயிற் ிக்தகமயடு B) பாடநூல் C) கட்டகங்கள் D) இதவயதனத்தும் 

99) வண்ணத்பைாதலக்காட் ி, வாபனாலி, மடப்ரிக்காடர், பீமரா, குளிர் ாைனபபட்டி இவற்ைின் 
படங்கதளயும் விதலப் பட்டியதலயும் பகாண்டு ஒரு ோைிரிக்கதட அதேத்து கற்ைல், 

IV. MATHEMATICS  (கணக்கு) 
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கற்பித்ைல் ப யல்களில் ோணவர்கதள ஈடுபடுத்ைி கற்பிப்பது 
A) உண்தே நகல் கற்பித்ைல்முதை B) ப ய்துகாட்டல் முதை 
C)விைிவருமுதை D) பல்வகுப்பு கற்பித்ைல்முதை 

100) ஒருமுக்மகாணத்ைின் மூன்று மகாணங்களின் கூடுைல் 1800 - என்பதை ோணவர்களுக்கு 
கற்பிக்க ேிகவும் உகந்ை முதை 
A) விைிவருமுதை B) விைி விளக்கு முதை C) ப ய்து காட்டல் முதை  
D) பகுப்பு முதையும், பைாகுப்பு முதையும் 

101) பள்ளியில் துவக்கப்படும் கணிை பாட கழகத்ைின் ைதலவர்  
A) கணிை ஆ ிரியர்   B) ைதலதே ஆ ிரியர்  C) ோணவர் ைதலவன்  
D) கல்வி அலுவலர் 

102) மை ியக் கல்விக்பகாள்தக பவளியிட்ட ஆண்டு  
A) 1976   B) 1986  C) 1996 D) 2006 

103) 4  ேற்றும்  ஆகிய இரு எண்களின் கூடுைல்  

A)   B) 4    C) 7   D) 4  

104)  ேோன மூதலவிட்டங்கதளப் பபற்றுள்ள  ாய் துரம்  
A)  துரம்  B) ப வ்வகம்  C)  ாய் துரம்  D)  ரிவகம் 

105) ஒரு பபாருளின் ேைிப்புடன் ம ர்க்கும் வரி  
A) விற்பதன வரி B) ேைிப்புக்கூட்டு வரி C) கலால் வரி D)  பைாழில் வரி 

106) 20.ப .ேீ நீளமும் 4.ப .ேீ அகலமும் பகாண்ட ஒரு ப வ்வக வடிவ காகிைத்தை 2.ப .ேீ 
பக்கமுள்ள  துரங்களாக பவட்டினால் எத்ைதன  துரம் கிதடக்கும் 
A) 5  B) 10  C) 15  D) 20 

107) இயல் எண்கள் எனப்படுபதவ  
A) …-1,0,1…      B) 0,1..     C) 1,...     D) பின்னங்கள் 

108)   p  = 
A) 0   B) 1  C) -1  D) p  

109) இந்ைிய நாணயத்ைின் குைியீடு ` என வடிவதேத்ை ைேிழர் 
A) பவங்கட் ராேன் B) கமண மூர்த்ைி C) உையகுோர் D) பஜயக்குோர் 

110) 49532 என்ை எண்ணின் மைாராய ேைிப்பு (ஆயிரங்களில்) 
A) 1000  B) 49000 C) 50000 D) 49500 

111) 0.01 ேீ என்பது ________ேி.ேீ 
A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 

112) கீழ்க்காணும் எண்களுள் முழு கனம் அற்ை எண்  
A) 1331  B) 512  C) 343  D) 100 

113) ஒரு வட்டத்ைின் பரப்பளவு 144 ப .ேீ2 எனில் அைன் கால் வட்டத்ைின் பரப்பு 
A) 144 ப .ேீ2  B) 12 ப .ேீ2   C) 72 ப .ேீ2  D) 36 ப .ேீ2 

114) 3,6 ஆகிய எண்களின் ேீ. ி.ே ___________ 
A) 18 B) 3  C)  6 D) 1 

115)  

           படத்ைில் X0 = ?     
A)  72o   B) 158o   C) 50o   D) 58o 
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116) ஒரு ப ங்மகாண முக்மகாணத்ைின் அடிப்பக்கம் 5.ப .ேீ உயரம்8ப .ேீ எனில் அைன் பரப்பளவு 
A) 13ப .ேீ2 B) 40 .ப .ேீ C) 20 ப .ேீ2 D) 80 ப .ேீ2 

117) 30% இன் பபாதுப் பின்னம் 
A) 70/100 B) 3/10 C) 30/10 D) 1/10 

118) 7% என்பைன் ை ே எண் 
A)0.7 B) 0.07 C) 0.007 D) 7.00 

119) ̀  1000 க்கு10% வட்டிவைீம் 2ஆண்டுகளுக்கு ைனி வட்டி  
A) ` 1000   B) ` 500   C) ` 200  D)  ` 100 

120) பகாடுக்கப்பட்டுள்ள  ேைளத்ைின் ேீது ஒரு நிதலயான புள்ளியில் இருந்து  ே தூரத்ைில் 
நகரும் புள்ளியின் பாதை _________எனப்படும் 
A) வட்டம் B)  துரம் C) ப வ்வகம் D) மகாடு 

 

 

121) பூேியில் பகல் மநரமும் இரவு மநரமும்  ரியாக இருக்கும் நாள்கள்   
A) ோர்ச் 21 ேற்றும் ப ப்டம்பர்21 B) அோவாத  ேற்றும் பபௌர்ணேி 
C) சூரியகிரகணம் ேற்றும்  ந்ைிரகிரகணம் D) பிப்ரவரி 21 ேற்றும் ஆகஸ்ட் 21 

122) ஒரு பபாருளில் அடங்கியுள்ள பருப்பபாருளின் அளவு அைன் ________ எனப்படும் 
A) நிதை B) எதட C) பரப்பளவு D) பகாள்ளளவு 

123) பபாருத்துக :  
அ) ேரம், காகிைம், துணி, பிளாஸ்டிக்  - a)  ிைந்ை ேின் கடத்ைிகள் 
ஆ) காகிைம், உலர்ந்ைதுணி, இரப்பர்    - b) பவப்பம் கடத்ைாப் பபாருள்கள் 
இ) சுத்ைோன நீர், காற்று             - c) ேின் கடத்ைாப் பபாருள்கள் 
ஈ) உமலாகங்கள்                     - d) ஒளி ஊடுருவும் பபாருள்கள்  
A) அ-c,ஆ-a,இ-b,ஈ-d B) அ-b,ஆ-c,இ-d,ஈ-a C) அ-a,ஆ-d,இ-b,ஈ-c D) அ-c,ஆ-b,இ-a,ஈ-d 

124) ைித மவகம் எனப்படுவது _________ 
A) இடப்பபயர்ச் ி / காலம் B) பைாதலவு / காலம் C) வித  x இடப்பபயர்ச் ி  
D) நிதை / கன அளவு  

125) மவதலயின் அலகு __________ 
A) பகல்வின் B) நியூட்டன் C) ஜூல் D) ேீட்டர் 

126) பபாருத்துக : 
அ) முைல் வதக பநம்புமகால்                 - 1) ஆப்பு 
ஆ) இரண்டாம் வதக பநம்புமகால்             - 2) இடுக்கி, கத்ைரிக்மகால் 
இ) மூன்ைாம் வதக பநம்புமகால்                - 3) ஒற்தைச் க்கர வண்டி, பாக்குபவட்டி 
ஈ) இரட்தட  ாய்ைளங்கள் பகாண்ட அதேப்பு   - 4) ேீன் தூண்டில், ேண்வாரி 
A) அ-b, ஆ-c, இ-d, ஈ-a B) அ-c, ஆ-a, இ-d, ஈ-b  C) அ-d, ஆ-b, இ-a, ஈ-c D) அ-a, ஆ-d, இ-b, ஈ-c 
 

127)       அைிஞர்கள்                       கண்டுபிடிப்புகள் 
 1) எட்வர்டு பஜன்னர்                 -  அ) பாக்டீரியா 
 2) டிேிட்ரி இவமனாஸ்கி              -  ஆ) HIV தவரஸ் 
 3) ஆண்டன்வான் லூவன்ஹாக்        – இ) TMV தவரஸ் 
 4) ராபர்ட் மகாலா ேற்றும் குழுவினர்   - ஈ) பபரியம்தே ைடுப்பூ ி 

V. ENVIRONMENTAL STUDIES (சுற்றுச்சூழல் கல்வி) 
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A) அ-c, ஆ-a, இ-d, ஈ-b  B) அ-b, ஆ-c, இ-b, ஈ-a  C) அ-a, ஆ-d, இ-b, ஈ-c   
D) அ-d, ஆ-c, இ-a, ஈ-b 

128) கருமவல ேரத்ைின் ைாவரவியல் பபயர்  
A) தபஸம் ஸட்தடவம் B) அக்மகஸியா அராபிகா C) தஹபிஸ்கஸ் மராஸாதஸன்ன் ிஸ்  D) 
அலியம்  ட்தடவம் 

129) ஊ ல்குண்டின் தேயப் புள்ளியிலிருந்து ஏமைனும் ஒரு பக்கம் ஏற்படுத்தும் அைிக பட்  
இடப்பபயர்ச் ி 
A) வசீ்சு  B) இடப்பபயர்ச் ி  C) பைாதலவு  D) அதலவு நீளம்  

130) ஆர்ப னிக், ஆண்டிேணி,  ிலிக்கான் மபான்ைதவ  
A) உமலாகங்கள்  B) உமலாகப் மபாலிகள்  C) அமலாகங்கள் D) ம ர்ேங்கள்  

131) பபாருத்துக :  
 பபாதுப்பபயர்           மவைிப்பபயர் 
1) ேண்               – a) ம ாடியம் குமளாதரடு 
2) நீர்                  - b) ம ாடியம் கார்பமனட் 
3)  லதவம ாடா    - c)  ிலிக்கான்-தட-ஆக்தஸடு           
4) பராட்டிம ாடா    - d) தஹட்ரஜன் ஆக்தஸடு 
                       - e) ம ாடியம்-தப-கார்பமனட்  
A) அ-c, ஆ-d, இ-b, ஈ-e  B) அ-c, ஆ-e, இ-b, ஈ-a  C) அ-d, ஆ-c, இ-a, ஈ-e D) அ-c, ஆ-d, இ-b, ஈ-e 

132) ைக்காளியில் காணப்படும் அேிலம்  
A) யூரிக் அேிலம்  B) அ ிடிக் அேிலம்  C) ஆக்ஸாலிக் அேிலம்  D) பார்ேிக் அேிலம் 

133) S.I முதையில் பவப்பநிதலயின் அலகு 
A) ஜூல்  B) டிகிரி ப ல் ியஸ்  C) பகல்வின்  D) பாரன்ஹடீ் 

134) காற்று அல்லது பவற்ைிடத்ைில் ஒளியின் ைித மவகம் 
A) 3 x 107 m/s B) 3 x 108 m/s C) 3 x 109 m/s D) 3 x 1010 m/s 

135) ேனிைனால் உணரக்கூடிய ஒலி அதலகளின் அளவு  
A) 20 முைல் 20000 பஹர்ட்ஸ் வதர  B) 20 பஹர்ட்ஸ்க்கு கீழ் C) 20000 பஹர்ட்ஸ்க்கு மேல் D) 
ேீபயாலி, குற்பைாலி அளதவகள் 

136) ப ல்லின் ைற்பகாதலப்பதடகள் என அதழக்கப்படுவது 
A) தேட்மடாகாண்டிரியா  B) தலம ாம ாம்கள் C) உட்கரு D) உட்கரு வ்வு 

137) பபாருத்துக :  
  அ) உற்பத்ைியாளர்கள்               - a) நரி, ஓநாய் 
  ஆ)முைல்நிதல நுகர்மவார்கள்       - b) ைாவரங்கள் 
  இ) இரண்டாம்நிதல நுகர்மவார்கள்  - c)  ிங்கம், புலி 
  ஈ) மூன்ைாம்நிதல நுகர்மவார்கள்   - d) ோன், முயல் 
A) அ-c, ஆ-a, இ-d, ஈ-c  B) அ-a, ஆ-d, இ-b, ஈ-c  C) அ-b, ஆ-d, இ-a, ஈ-c  
D) அ-d, ஆ-c, இ-b, ஈ-a 

138) ைேிழக அர ின் விலங்கு 
A) பசு B) புலி C) வதரயாடு D) குைிதர 

139) விராலிேதல ேயில்கள்  ரணாலயம் அதேந்துள்ள ோவட்டம் 
A) ைிருவாரூர் B) புதுக்மகாட்தட C) ைிருச் ி D) மகாயம்புத்தூர் 

140) மவறுபட்டதைக் கண்டைிக 
A) இட்டலி B) புட்டு C) மைாத  D) பகாழுக்கட்தட 

141) ேனிைனால் வடிவதேக்கப்பட்ட முைல் விவ ாயக் கருவி  
A) ஏர் B) நடுதவ எந்ைிரம் C) காதள D) டிராக்டர் 
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142) அட் க்மகாடுகளின் போத்ை எண்ணிக்தக 
A) 360 B) 90 C) 100 D) 180 

143) புயல் முதனக்கு நன்னம்பிக்தக முதன எனப் பபயரிட்டவர் 
A) துக்ளக் B) இரண்டாம்  ந்ைிரகுப்ைர் C) இரண்டாம் ஜான் D) பேகஸ்ைனிஸ் 

144)  ர்வமை  இத  ைினம் 
A) ஜூன் 21 B) ோர்ச் 7 C) ப ப்டம்பர் 5 D) ஏப்ரல் 21 

145) இராஜா மை ிங்கு வாழ்ந்ை மகாட்தட  
A) மவலூர்க் மகாட்தட B) ைரங்கம்பாடிக் மகாட்தட C) புனிை ஜார்ஜ் மகாட்தட  
D) ப ஞ் ிக் மகாட்தட 

146)  ாதலக்குைியீடுகளில்  ிவப்பு முக்மகாணக்குைியீடு உணர்துவது 
A) ைகவல் B) உத்ைரவு C) எச் ரிக்தக D) ப ய்யாமை 

147) யூனியன் பிரமை ங்களின் எண்ணிக்தக 
A) 5  B) 6  C) 7  D) 8 

148) விண்பவளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முைல் ப யற்தகக்மகாள் 
A)ஆர்யப்பட்டா  B)ஸ்புட்னிக்-1  C)எக்ஸ்புமளாரர் D)பாஸ்கரா 

149) ப ம்ேண்ணில் அைிகம் உள்ளது  
A) இரும்பு ஆக்தஸடு B)பபாட்டா ியம் ஆக்தஸடு C) ம ாடியம் ஆக்தஸடு 
D) கார்பன் தட ஆக்தஸடு 

150) எதை மை ிய பானோக இந்ைிய அரசு அைிவிக்க உள்ளது 
A) டீ  B) காபி C) ஆல்கஹால் D)ம ாடா 
 
                                                                       ANSWERS 

TNTET –  MODEL QUESTION PAPER- 02 

I. CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY 

  1) B         2) A      3) B          4) A           5) C          6) D  7) A         8) C  9) D         10) B 

 11) B      12) D     13) C       14) A         15) D       16) C           17) A      18) B 19) D 20) B 

 21) B      22) B     23) A       24) B         25) A       26) C           27) A      28) C 29) D 30) C 

II. TAMIL 

 31) B       32) B      33) A        34) D        35) A 36) D  37) C  38) A 39) C        40) C  

 41) B      42) A       43) A        44) A         45) C 46) B  47) D 48) A 49) B       50) B 

 51) C      52) A      53) B        54) A          55) C 56) D  57) B 58) D 59) B 60) A 

III. ENGLISH 

 61) A        62) B        63) A       64) B        65) B  66) D  67) B 68) D 69) C  70) B  

 71) B       72) C        73) B       74) B         75) B  76) D 77) B 78) D 79) A 80) D 

 81) B       82) B        83) C       84) B          85) C 86) C  87) A  88) B 89) C 90) A 

IV. MATHEMATICS 

   91) B      92) B       93) A       94) A           95) C      96) C   97) C 98) C  99) A  100) A  

 101) B   102) B     103) C     104) A        105) B 106) D  107) C 108) B 109) C      110) C 

 111) B   112) D     113) D     114) C        115) D 116) C  117) B  118) B  119) C 120) A 
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V. ENVIRONMENTAL STUDIES 

121) A      122) A    123) B     124) A       125) C  126) A  127) D 128) B 129) A  130) B  

 131) A    132) C      133) C     134) B      135) A 136) B 137) C 138) C 139) B 140) C 

 141) A    142) D     143) C      144) A      145) D 146) D  147) B 148) B 149) A 150) A 

 

                                                                        

                                                                                    - 03 

 

01) கீழ்க்கண்டவற்ைில் உயிரியல் நியைிக்கு உட்பட்டது எது? 
A) உடல்வளர்ச் ி   B) ேன வளர்ச் ி    C) ேனபவழுச் ி வளர்ச் ி     D) உயர வளர்ச் ி 

02) குழந்தைகளிடம் ைனியாள் மவற்றுதே அைிகோகவுள்ள வளர்ச் ி 
A) உடல்வளர்ச் ி   B) ேன வளர்ச் ி    C) ேனபவழுச் ி வளர்ச் ி     D) உயர வளர்ச் ி 

03) நனவுப்பரப்பில் உள்ள தூண்டல்களில்  ிலவற்தை மைர்ந்பைடுத்து அைிய 
மேற்பகாள்ளப்படும் முயற் ி 
A)  ிந்ைதன        B) கவனித்ைல்      C) மகட்டல்                  D) அைிைல் 

04) கீழ்க்கண்டவற்ைில்  ிந்ைிப்பைற்கு பயன்படுவது 
A) ஆக்கத்ைிைன்     B) நுண்ணைிவு     C) போழி        D) கவனம் 

05) முயதலப் பார்த்துப் பயப்படும் குழந்தைதயக் குணோக்குவைில் ஆக்க நிதலயுற்ை 
கற்ைதலப் பயன்படுத்ைி பவற்ைி கண்டவர் 
A) மேரி காவர் மஜான்ஸ்      B) ைார்ண்தடக்     C) ஸ்பியர்பேன்  D) கால்டன் 

06) ஒப்பார் குழு பபரும்பாலும் யாதர தேயோக தவத்து உருவாகிைது 
A) ோணவர்        B) ஆ ிரியர்        C) பபற்மைார்     D)  முைாயம் 

07) ைஙீ்கு வரும் என்று அஞ் ி நடுங்கும் ஒருவிை ேனபவழுச் ி 
A) பயம்            B)  ினம்           C) பைற்ைம்      D) கவதல 

08) ேனபவழுச் ி  ேநிதலயதடைல் என்பது 
A) ேனபவழுச் ிகதள எல்லா இடங்களிலும் பவளிப்படுத்துவது 
B) ைனக்குத்ைாமன ைனிதேயில் மப ிக்பகாள்வது   
C) ேனபவழுச் ிகதள பவளியிடாேல் ேனைிற்குள்மளமய அடக்கி தவப்பது 
D) ேனபவழுச் ிகதள மைதவப்படும் இடத்ைில் பயன்படுத்ைி பலனதடவது 

09) கீழ்க்கண்டவற்ைில் எந்ை பருவ குழந்தைகதள ஒரு குழந்தையாக கருை முடியாது 
A) பள்ளிமுன் பருவம் B) முதுதேப்பருவம் C) வாலிப பருவம் D) குேரப்பருவம் 

10) “த க்காலஜி” எனும் ப ால் எந்ை போழிதயக் பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது 
A) கிமரக்கம் B) பார கீம் C) ஆங்கிலம் D) லத்ைனீ் 

11) உளவியலில் ேிக முக்கியோக கருைப்படுவது 
A) பைாழிலாளியின் ேன இயல்புகதள அைிவது 
B) ோணவரின் ேன இயல்புகதள அைிவது 

I. CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY  (குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும்) 
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C) ோணவர்களின் வளர்ச் ிதய அைிவது 
D) ோணவர்களின் பருவ வளர்ச் ிதய அைிவது 

12) அைிவு வளர்ச் ிக்கு காரணோக அதேவது 
A) வாபனாலி-பைாதலக்காட் ி B) ஆ ிரியர் C)  மூகம் D) அதனத்தும் 

13) ேீன் குஞ்சு பிைந்ைவுடன் நீந்துகிைது.பிைந்ை குழந்தையால் நடக்க முடியவில்தல. 
இைற்குக் காரணம் 
A) பயிற் ிபகாடுத்ைால் உடமன குழந்தைஉடமன நடக்கும் 
B) ைாய் பயப்படுகிைாள் C) உடல்உறுப்புகள் முைிர்ச் ிஅதடயவில்தல D)குழந்தை 
பயப்படுகிைது 

14) குழந்தைகள்  மூகவியல்பு பபறுைலில்  ிறுகுழந்தைப் பருவத்ைில் முக்கியோன 
இடத்தை வகிப்பது 
A) ைகவல் பைாடர்பு  ாைனங்கள் B)  மூகம் C) குடும்பம் D) பள்ளி 

15) மகாலர் ம ாைதனதய விளக்கும் கற்ைல் 
A) உட்காட் ி மூலம் கற்ைல்  B) தூண்டல்-துலங்கல் 
C)ஆக்கநிதலயுறுத்ைல் D) பபாதுதேக்கருத்து  ார்ந்ை கற்ைல் 

16) இலக்தக அதடயத்மைதவப்படும்  க்ைிதயயும் வலுவிதனயும் அளிப்பது 
A) அன்பும்-அரவதணப்பும் B) பக்ைி C) உணவு D) ஊக்குவித்ைல் 

17) நிதனவுகூர்ைலின் முைல்நிதலயாகக் கருைப்படுவது 
A) ேீட்டுணர்ைல் B) ேீட்டுக்பகாணர்ைல் C) கற்ைல் D) ேனத்ைிருத்ைல் 

18) குழந்தைகளின் அல்லது குேரப்பருவத்ைினரது ைவீிரோன  மூக விமராை நடத்தை  
A) எைிர்த்துப்மபசுைல் B) பநைிப்பிைழ்வு C)  ண்தடயிடுைல் D) ைிருடுைல் 

19) ைன் ைவதை ேதைத்துக்பகாண்டு பிைர் ேீது பழிமபாடுைல் என்ை ைற்காப்பு 
நடத்தைக்குப் பபயர் 
A) புைத்பைைிைல் B) ஈடுப ய்ைல் C) இடோற்ைம் D) பின்னதடைல் 

20) ேனநலம் என்பது ஒருவனது ஆளுதேயின் நிதைவான இத வான ப யற்பாட்தடக்  
குைிக்கிைது என்று கூைியவர் 
A) ோர்கன்கிங் B) ோஸ்மலா C) மஹட்பீல்டு D) ஆட்லர் 

21) ஓர் இயக்கமுள்ள உள்ளார்ந்ை ப யல் 
A) கனவு B) மைடுைல் C) மபசுைல் D) கற்ைல் 

22) நுண்ணைிதவக்காட்டிலும் இன்தைய முக்கிய மைதவ 
A)ஆக்கத்ைிைன் B) ப யலனுபவம் C) பணம் D) நல்பலாழுக்கம் 

23) ஒரு குழந்தை முந்தைய ைதலமுதை முன்மனார்களிடம் இருந்து பபறும் ேரபுக் 
கூறுகளின் பங்கு  
A) 1/4 B) 2/4 C) 1/8 D) 2/8 

24) நாளேில்லா சுரப்பிகள் உடல் ேனப்பண்புகதள  உருவாக்கி பாைித்து ேனிைனிடத்ைில் 
எதை நிர்ணயிக்கிைது 
A) உடல்வளர்ச் ி B) ஆளுதே C) மூதள வளர்ச் ி  D) நுண்ணைிவு 

25) ஜனீ்களின் வடிவம்  
A) மகாளம் B)  துரம் C) முட்தட  D) பா ிேணி 
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26) பியாமஜயின் அைிைல் ைிைன் வளர்ச் ியின் மூன்ைாவது நிதல 
A) முதையாகச்  ிந்ைித்து எண்ணங்களின் அதடப்பதடயில் ப யல்படும் ேனநிதல 
B) கண்கூடாக பார்ப்பதை தவத்து  ிந்ைித்து ப யல்படும் ேனச்ப யல் பாட்டு நிதல  
C) ேனச்ப யல்பாடுகளுக்கு முந்தைய நிதல 
D) பைாட்டு உணரும் பருவம் 

27) ேனத்ைிருத்ைல் என்பது நிதனவுகூர்ைலின்  
A) முைல்  படி B) இரண்டாம் படி C) நான்காம் படி D) மூன்ைாம் படி 

28) ஒமர மநரத்ைில் பலைரப்பட்டவர்கதள ம ாைிப்பைற்காக உருவாக்கப்பட்ட 
ம ாைதனகள் 
A) ஆக்கத்ைிைன் ம ாைதன B) பகுைிச் ம ாைதன  C) பைாகுைிச் ம ாைதன  
D) நுண்ணைிவுச்ம ாைதன 

29) படர்ேன் ம ாைதனயில் நுண்ணைிவு ஈவு  
A) 140 B) 120 C) 100 D) 160 

30)  ேனநலம் பற்ைி கூைியவர்  
A) யூங்   B) கால்டன்  C) ைார்ண்தடக் D) வாட் ன் 
 

 

 

31) பகுபை உறுப்புகளின் வதககள்  
A) 6     B) 2    C) 10     D) 7 

32) ைேிழர் என்மைார் இனமுண்டு; ைானம் வழங்கிட கூ ிடுவான்; என்று கூைியவர்  
A) மை ியக்கவி   B) வள்ளலார்   C) புரட் ிக்கவிஞர்   D) கவிச் க்கரவர்த்ைி 

33) பபாருத்துக :  
அ) ஆண்பால் பிள்தளத்ைேிழ் – 1) ஊ ல் 
ஆ) பபண்பால் பிள்தளத்ைேிழ் – 2) ஒட்டகூத்ைர் 
இ) கவிச் க்கரவர்த்ைி          - 3) கம்பர் 
ஈ) புரட் ிக்கவிஞர்             - 4) பாரைிைா ன் 
                              - 5)  ிறுமைர் 
A)  அ-5,  ஆ-1, இ- 2, ஈ-4        B) அ-1, ஆ-5, இ-3, ஈ-4  
 C) அ-5, ஆ-1, இ-2, ஈ-3     D)அ-4, ஆ-3, இ-2, ஈ-1 

34) “மகடில் விழுச்ப ல்வம் கல்வி ஒருவற்கு ோடல்ல ேற்ை யதவ” ோடு =  ? 
A) எருதே           B)  ிைந்ை ப ல்வம்   C) ப ல்வம்    D) அஃைிதண 

35) அம்ோதன என்பது _______________விதளயாடும் விதளயாட்டு 
A) ஆண்கள்    B) பபண்கள்    C) குழந்தைகள்    D)  வயைானவர்கள் 

36) விதளயாட்டின் அடிப்பதட மநாக்கம் 
A) பவற்ைி பபறுைல்    B) பவற்ைி மைால்வி  ேம்     

C) பபாழுதுமபாக்கு நிகழ்ச் ி  D) மபாட்டியிடுைல் 

37) பைன்னிந்ைியாவின் ஏபைன்ஸ் எது 
A) ேதுதர    B) ம லம்   C) ைஞ்த    D) மகாதவ 

II. TAMIL – ைேிழ் 
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38) ேதலதயக் குைிக்கும் வடப ால்  
A) கிரி     B)  ிகரம்    C) காடு   D) எஸ்மடட் 

39) நூலின் பபயர், பழபோழி, வருேிடத்து __________குைியிட மவண்டும் 
A) உணர்ச் ிக்குைி   B) காற்புள்ளி   C) ஒற்தைமேற்மகாள் குைி D) அதரப்புள்ளி 

40)  ரியானது எது? 
A) ஒருஅதேச் ர், பஞ் ாயத்து, இடதுபக்கம்    

B) ஒருஅதேச் ர், பஞ் ாயத்து, இடப்பக்கம்  

C)ஒருஅதேச் ர், ஐம்மபராயம், இடப்பக்கம் 
D)ஒருஅதேச் ர், பஞ் ாயத்து, இடதுபக்கம்  

41) ஒருவர் ப ய்வதைப்மபால ேற்பைாருவர் ப ய்வது 
A)  நடிப்பு    B) ஒலி      C) விவாைம்    D) பயிற் ி 

42) ஒவ்பவாரு பாடலும் முைபலலுத்து அகர வரித யில் அதேந்ை நூல் 
A) ைிருக்குைள்    B) உலக நீைி    C) பகான்தை மவந்ைன்  D) மூதுதர 

43) ைேிழில் கதலக்களஞ் ியம் அடிப்பதடயாய் அதேந்ை நூல்  
A)  அபிைான  ிந்ைாேணி    B) ைேிழ் கதலக்களஞ் ியம் 
C) அபிைான மகா ம்                 D)அபிைான சூடாேணி 

44) கீழ்க்கண்டவற்ைில் மவறுபட்டது  
A) பைன்தன   B) பதன   C) மவப்பேரம்   D) மூங்கில் 

45) ைிருவள்ளுவர் ைிருக்குைதள இயற்ைினார் . ப யப்படுபபாருள் எது ? 
A) ைிருக்குைள்    B) ைிருவள்ளுவர்     C) இயற்ைினார்    D) இயற்ைப்பட்டது 

46)  ிறு வயைில் பபரியார் பண்டிைர்களுடன் வாைிட்டது 
A)  ங்க இலக்கியங்கள்   B) புதுக்கவிதை    C) இைிகா ங்கள்    D) ேரபுக்கவிதை 

47) மூத்மைார் ப ால் வார்த்தை _________ 
A) மகள்    B) ேருந்து    C) ஒழுகு    D) அேிர்ைம் 

48) “நூலகத்ைிலுள்ள குழந்தை நூல்கதளப் படிக்க ஆ ிரியர் உைவுைல் “ கூற்ைின் படி 
ேிகவும் பபாருத்ைோன ைிைன் எது 
A) படித்ைல்    B) ப ாற்களஞ் ிய பபருக்கம்   C) மபசுைல்    D) பதடப்பாற்ைல் 

49) ேதழ நன்கு பபாழிந்ைது ; ___________விதளச் ல் பபருகியது 
A) எனமவ     B) ஆகமவ      C) ஆதகயால்     D) அைனால் 

50) கும்ேிப்பாட்டுக்குத் ைாளோக அதேவது  
A) ேத்ைள ஓத   B) நாைஸ்வர ஓத   C) வதளயல் ஓத   D) புல்லாங்குழல் ஓத  

51) கண்மண! ேணிமய! முத்ைம் ைா; கட்டிக்கரும்மப! முத்ைம் ைா; எனப் பாடியவர் 
A) கவிேணி   B) ேகாகவி    C) தவரமுத்து   D) நா.முத்துக்குோர் 

52) அ) ஏகும்    - 1) மபால 
ஆ) மூளும்  - 2) உருவாகும் 
இ) ஒற்ைன்  - 3) ப ல்லும் 
ஈ) அற்று    - 4) உளவாளி 
உ) ஏறு      -5) ஆண்  ிங்கம் 
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A)அ)-3, ஆ)-2, இ)-4, ஈ)-1, உ) -5             B) அ)-2, ஆ)-3, இ)-5, ஈ)-1, உ)-4 

C) அ)-3, ஆ)-2, இ)-5, ஈ)-4, உ)-1     D) அ)-2, ஆ)-3, இ)-4, ஈ)-5, உ)-1 

53) ைேிழ்போழி எந்ை இரண்டு போழிகளுக்கு இதணயாக ைிகழ்கிைது  
A) வடபோழி,  னீம்       B)  னீம், ஹிப்ரு      

C) ஆங்கிலம், இந்ைி       D) கிமரக்கம், இலத்ைனீ் 

54) “பழதேயான” பிரித்து எழுதுக 
A) பழம்+ஆன    B) பழதே+ஆன   C)பழதே+யான    D) பழதே+என 

55) வாய்+ ண்தட ம ர்த்து எழுதுக  
A) வாய் ண்தட    B) வாய்ச்  ண்தட C) வா ண்தட D)வாய ண்தட 

56) மவழம் என்பைன் பபாருள்  
A) யாதன   B) பழம்     C) பாதன   D) பூ 

57) அகர எழுத்ைிற்கு முன் வரும் மபாலி எழுத்து என்ன  
A) ஐ         B) ஞ      C)                     D) ய 

58) பபாருத்துக :  
அ) பைன்ைல்              - 1) ேலர்ந்ைன 
ஆ) ேலர்கள்              - 2) வ ீியது 
இ) ேலர்கள் மைதனச்     – 3) புலர்ந்ைது 
ஈ) நிலவு                 – 4) ப ாரித்ைன 
உ) பபாழுது              – 5) ஒளிவ ீியது 
A)அ)-2, ஆ)-1, இ)-3, ஈ)-5, உ) -4             B) அ)-3, ஆ)-5, இ)-1, ஈ)-4, உ)-2 

C) அ)-2, ஆ)-1, இ)-4, ஈ)-5, உ)-3     D) அ)-2, ஆ)-4, இ)-1, ஈ)-5, உ)-3 

59) ேயிலுக்குப் மபார்தவ மபார்த்ைியவன் 
A)  மபகன்  B) பாரி C) ஓரி  D) குேணன் 

60) முடக்கற்ைான் கீதர மூட்டு வலிதய நீக்கும் .    அதைச்  ாப்பிட மவண்டும். 
A)ஏபனன்ைால்  B) ஏபனனில்  C) எனமவ     D) ஏன் 
  
 

61) The most difficult language skill 
A) Listening        B) Speaking      C) Reading      D) Writing 

62) A short Question asked by the speaker at the end of utterance  

A)  Wh questions    B) Passive voice C) Active voice D) Question tag  

63) Oral reading is helpful to develop a pupil’s    

A) Writing skill  B) Pronunciation  C) Punctuation D) Listening skill 

64) We can use the relative pronoun   in place of his, her, its 

A) how B) which C) what D) whose 

65)  Co-Ordinating  conjuctions 

A) and, but & or  B) on, in & at  C) when, because & so  D) that, from & for 

66) The poem “ The Flag Goes By ” is written by 

A) H.H.Bennet    B) Tony Bradman  C) `Lewis carrol  D) William Shakespeare 

67) The name of the king is karikal chola 
    A) verb   B) noun  C) adjective   D) pronoun 

68)  Aditiyan had a small wooden boat .He loved it 

III. ENGLISH 
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    A) verb   B) noun  C) adjective   D) pronoun 
69)  I play when I come home  

    A) noun    B) adverb   C) pronoun  D) conjunction 
70)  We went to school on monday 

    A) preposition   B) noun  C) adjective   D) pronoun 
71)  X-rays Discovered by     

   A) Rontgen    B) Koch    C) Harvey    D) Banting 
72)  Fill in the blanks with the past tense  

   He _________ to sing 
   A) begin   B) began   C) begun   D) begining 

73)  Find out the wrong one  
   A) long road   B) younger sister   C) new bicycle   D) lazy mallika  

74)  He always _____ (have) a medical kit with him 
   A) have   B) has   C) has been   D) have been 

75) “ Sense ” means   
   A) awareness   B) foolishness   C) question   D) answer 

76)  Find the correct word 
  A) poccesion   B) possession    C) poseession    D) possetion 

77)  Now all of them  _______ at the railway station  

       A) am   B) is    C) are    D) was 
78) My father __________ a computer two months ago 

   A) buys   B) is buying    C) will buy   D) bought 
79) Find a word has a different sound 

   A) toast   B) most    C) lost   D) post 

       80-83) In the following passage there are blanks which has been numbered from 80-83.  
               On Friday, I 80 (go) to watch a car festival in my village. There I 81 (enjoy) myself very much. 
       people 82 (come) from many places. there 83 (is) a lot of talk 

80)  A) go     B) goes     C) went      D) gone  
81)  A) enjoy   B) enjoyed  C) will enjoy   D) is enjoying 
82)  A) come   B) came    C) comes     D) coming 
83)  A) is      B) was     C) are       D) were 
84)  The frist book written vy helen kelleer was ______________ 

   A) My Experiments with truth  B) the story of my life    
   C) My exprimences at radcliffe college  D) discovery of india 

85)  Match the following : 
  1) The street dogs  - a) gives us light and heat  
  2) The sun        - b) hooted ad mitnight 
  3) The ambulance   - c) started fighting 
  4) The owl        - d) came to the spot of the accident 
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  A) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a    B) 1-d, 2-a, 3-c, 4-b   C) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b   D) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b 
86)  Please get me the ________ and ____________ 

      A) east-west   B) history-geography   C) salt-pepper   D) hide- seek 
87)  I gave him a pen 

   A) Direct Object    B) Verb   C) Complement  D) Indirect Object 
88)  The reading of words  per minute for a college student is ________  

  A) 201 words   B) 200 words   C) 280 words     D) 250 words 
89)  3Ss are useful us for  

   A) Reading  B) Writing    C) speaking    D) listening 
90)  We can use ___________ for orders and strong suggestions 

A) should     B) must     C) dare      D) can 
 
 

91) ஒரு லட் த்ைில் எத்ைதன ஆயிரங்கள் உள்ளன  
A) 10    B) 100    C) 1000    D) 1 

92) 5, 15 இன் ேீச் றீு.பபா.ே  
A) 5     B) 10     C) 15     D) 75 

93) Y = 4 என்பதைத் ைரீ்வாகக் பகாண்ட  ேன்பாடுஎது?  
A) 2Y+3 = 0    B) Y-7 = 2    C) Y+3 = 7    D) Y+4 = 0 

94) 1012  ÷ 1010 க்குச் ேோனது   
A) 102    B) 1      C) 0      D) 1010 

95) அ ேபக்க முக்மகாணத்ைிற்கு  
A)  ேச் ரீ் மகாடுகள் கிதடயாது     B) மூன்று  ேச் ரீ் மகாடுகள்  
C) ஒரு  ேச் ரீ் மகாடு    D) பல  ேச் ரீ் மகாடுகள் 

96) "S" என்ை எழுத்ைின் சுழற் ிக் மகாணம்  
A) 900    B) 1800    C) 2700    D) 3600 

97) பிரிவு இதடபவளி 20-30 ன் கீழ்எல்தல  
A) 30     B) 20     C) 25      D) 10 

98) 7X22 - 14X2Y + 14XY2-5 இல் XY2 இன் பகழு____________ 
 A) 7     B) 14     C) -14     D) -5 

99) கீழ்க்கண்டவற்ைில் எது  ரியான கூற்று  
A)  ேபக்க முக்மகாணத்ைின் 3 மகாணங்களும்  ேம்  
B) இரு  ேபக்க முக்மகாணத்ைின் 3 மகாணங்களும்  ேம் 
C) 3  ேபக்க முக்மகாணங்கதள பகாண்ட முக்மகாணம்  ேம் அல்ல   
D) அ ேபக்க முக்மகாணத்ைின் 3 மகாணங்களும்  ேம் 

100) ஒருகூதடயிலுள்ள 25 பழங்களில் 5 ஆரஞ்சு பழங்கள் எனில் ஆரஞ்சு பழங்களின் 
 ைவைீம் 
A) 5%     B) 25%    C) 10%    D) 20% 

101) ைள்ளுபடி என்பது ___________  ேீைான உள்ள விதல 
A) குைித்ைவிதல      B) அடக்கவிதல C) விற்பதனவிதல    D) வட்டி 

102) கீழ்க்கண்டவற்ைில் எதவ முக்மகாணத்ைின் மகாணங்களாக அதேயும்? 
 A) 300, 450, 900,   B) 260, 580, 960    C) 380, 560, 960    D) 300 , 550, 900 

IV. MATHEMATICS  (கணக்கு) 
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103) அதனத்து ைித களிலும் முடிவில்லாை எல்தலகதளக் பகாண்டது 
A) மகாடு    B) மகாட்டுத்துண்டு   C) ைளம்   D) கைிர் 

104) 98 என்பைன் 10ன் பபாருளுதடய ேைிப்பு   
A) 100   B) 10    C) 1     D) 100 

105) புள்ளி விவரங்கதள அட்டவதணப் படுத்துவதை ___________ என்கிமைாம் 
A) ைகவல்பைாகுப்பு              B) புள்ளிவிவர அட்டவதண 
C) முடிவுகதளத் பைரிவித்ைல்    D) ைனி அதடயாளக் குைி 

106) கணிைம் (Mathematics) என்ை ப ால்தல உருவாக்கியவர்  
A)  பிைாகரஸ்    B)  டால்டன்     C) ஆர்யப்பட்டர்     D)  பால் எர்டாஸ் 

107) 1000 என்ை முழு கன எண்ணின் கன மூலத்ைில் உள்ள போத்ை பூச் ியங்களின் 
எண்ணிக்தக 
A)  1                 B)  2                     C)  3               D)  4  

108) ராோனுஜன் எண் 
A)  64               B)  1729              C)  1000        D)  7921 

109) ை ம் என்பது 
A) 1000            B) 100                C) 10              D) 0 

110) பபாதுப் பயன்பாட்டில் உள்ள எதடயளவுகளில் ேிகக்குதைந்ை எதடயளவு 
A) கி.கி            B) பட.கி           C)  கி.     D) ேி.கி 

111) கீழ்க்காண்பவற்றுள் ேிகக் குறுகிய மகாணத்தை உருவாக்கும் ேணி 
A) 11.50 ேணி     B)10.10 ேணி    C) 7.30 ேணி    D)  5.15 ேணி 

112) ஒரு ேணியில் 20 நிேிடங்களின்  ைவைீம் 
A) 33       B) 33      C) 33     D) 20 % 

113) வட்டத்ைின் மேலுள்ள ஏமைனும் இரு புள்ளிகதளச் ம ர்க்கும் மகாட்டுத்துண்டின் 
பபயர் 
A) விட்டம்    B) ஆரம்  C) நாண்    D) வட்ட வில் 

114) இரண்டு மகாடுகள் பவட்டிக் பகாள்ளும் மபாது ஏற்படும் பபாதுப் புள்ளியின் 
எண்ணிக்தக  
A) ஒன்று     B) இரண்டு    C) மூன்று    D)நான்கு 

115) ோணவர்கள் மைர்வில் வாங்கிய ேைிப்பபண்கள் 65, 97, 78, 49, 23, 48, 59, 98 எனில் 
விவரங்களின் வசீ்சு 
A) 90    B) 74    C) 73    D) 75 

116) 1, 3, 5, 7 ேற்றும் 9 இன் கூட்டுச் ரா ரி 
A) 5     B) 7     C) 3     D) 9 

117)  

  பகாடுத்துள்ள படத்ைில் இருந்து X0 ன் ேைிப்பு 
A) 20  B)  40 C) 90 D) 60 
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118) 2  = ……… 

A)     B)      C)     D)  

119) (-2)-5  (-2)6 = 
A) -2    B) 2     C) -5    D) 6 

120) 1800 – 345 – 1497 + 1720 = 
A)  1578         B)  1678     C) 1788    D) 578 

 

  

 
121) நிலவிற்கு அடுத்து பிரகா ோக பைரியும் மகாள்  

A) புைன்  B) பவள்ளி  C) பூேி  D) ப வ்வாய் 

122) பருவகால ோற்ைங்கள் எத்ைதன ோைங்களுக்கு ஒரு முதை வருகிைது 
A)  நான்கு B) இரண்டு  C) மூன்று  D) ஆறு 

123) உடல் குளிர்ச் ிக்குப் பயன்படுவது 
A) நன்னாரி    B) தூதுவதள    C) மவப்பம்பூ   D)நித்ைியகல்யாணி 

124) நீரிதன அடிேரத்ைில் ம ேித்து தவக்கும் ேரம்  
A) பைன்தன B) வில்மலா C) மபாபாப் D) வாதழ 

125) நீரில் ேிைக்கும் ைாவரம்  
A) அல்லி  B) தஹட்ரில்லா  C) குைிஞ் ி   D) ஆகாயத்ைாேதர 

126) ேனிைன் குரங்கிலிருந்து வளர்ச் ி பபற்று வந்ைவன் என்று நிரூபித்ைவர் 
A)   ார்லஸ் டார்வின் B) லின்மனயஸ் C) பபஞ் ேின் பிராங்ளின்  D)  அரிஸ்டாட்டில் 

127) எளிைில்  க்ைி அளிப்பது 
A) கார்மபாதஹட்மரட் B) பகாழுப்பு C) புரைம் D) ைாது உப்புகள் 

128) மை ிய அைிவியல் ைினம்  
A) ஏப்ரல் 7   B) பிப்ரவரி 28  C) டி ம்பர் 26      D) ோர்ச் 15 

129) இரண்டாம் வதக பநம்புமகாலுக்கு உைாரணம் 
A)  இடுக்கி B) ைள்ளுவண்டி C) கத்ைரிக்மகால் D) பாக்குபவட்டி 

130) DTH பைாதலக்காட் ிக்காக அனுப்பப்பட்ட ப யற்தகமகாள் 
A)  இன் ாட் 2B     B) இன் ாட்    C) EDUSAT   D)இன் ாட் 4CR 

131) உரம் பகாடுக்கும் வாயு  
A) தநட்ரஜன்  B)தஹட்ரஜன்  C) ஆக்ஸிஜன் D)கார்பன் தட ஆக்தஸடு 

132) இதரப்தப சுரக்கும் அேிலம் 
A) தைராக்ஸின்  B)தஹட்மரா குமளாரிக் அேிலம்  C) தநட்ரிக் அேிலம் D) அ ிடிக் 
அேிலம் 

133) பநல் உேியில் இருந்து பிரித்பைடுக்கப்படுவது 
A) பபாட்டா ியம்     B)லிக்தனட்   C) கார்பன் D) ிலிகான் 

134) ஒரு நாதளக்கு 30லிட்டர் வதர பால் பகாடுக்கும் எருதே 
A) கிர்     B)  ிந்ைி   C) முர்ரா   D) பஜர்ஸி 

135) ேனிைனால் விண்பவளிக்கு அனுப்பப்பட்ட விலங்கு  
A)  நாய் B)ைவதள  C)குரங்கு  D)  ிலந்ைி 

V. ENVIRONMENTAL STUDIES (சுற்றுச்சூழல் கல்வி) 
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136) ைேிழ்நாட்டில் பாஸ்டியர் நிறுவனம் அதேந்துள்ள இடம் 
A)  ப ன்தன B) மகாதவ  C) குன்னூர்  D) மைாவாதள 

137) வண்ணத்துப்பூச் ிகளின் ப ார்க்கம் என்று அதழக்கப்படும் ோநிலம் 
A)  ைேிழ்நாடு  B) கர்நாடகா C) பஞ் ாப் D) அஸ்ஸாம் 

138)  முைாயப் பூச் ிகள் 
A)  மைனகீ்கள் B) எறும்பு  C) வண்ணத்துப்பூச் ி  D) கரப்பான் 

139) ISRO நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 
A)  1969     B)  1975    C) 1996    D) 2008 

140) ேனிை இனத்ைின் போழிகதளயும் குைியீடுகதளயும் உணர்ந்து பகாள்ள உைவுவது  
A)   ிறுமூதள B) முகுளம் C) பபருமூதள  D) ைண்டுவடம் 

141) புவி சூரியனுக்கும்  ந்ைிரனுக்கும் இதடயில் வரும்மபாது ஏற்படுவது 
A) சூரிய கிரகணம்    B) அோவாத     C) பபௌர்ணேி    D)  ந்ைிரகிரகணம் 

142) இந்ைியாவின் முைல் பபண் ேருத்துவர் 
A) முத்துலட்சுேி அம்தேயார் B)  விஜயலட்சுேி பண்டிட்   C) கல்பனா  ாவ்லா    

D) இந்ைிராகாந்ைி 
143) உலகின் ேிக ஆழோன ேரியானா அகழி அதேந்துள்ள பபருங்கடல் 

A)  ப ிபிக் B) அட்லாண்டிக்  C) ஆர்டிக்  D) இந்ைியப் பபருங்கடல் 

144) இந்ைியாவில் ேிகப்பபரிய நீர் ேின்  க்ைி நிதலயம் அதேந்துள்ள இடம்  
A) மேட்டூர்  B) பாபநா ம்  C) பக்ரா நங்கல்   D) ைாமோைர் 

145) பணத்ைில் ப லவழிக்கப் படாேல் இருக்கும் ஒரு பகுைி 
A) பகிர்வு B) நுகர்வு C)வரவு D) ம ேிப்பு 

146) ேக்களாட் ி என்பைற்கு பபாருத்ைோன வதரயதை கூைியவர் 
A) வாஷிங்டன்  B) கன்னடி  C) ஆபிரகாம் லிங்கன்   D) ேவுண்ட் மபட்டன் 

147) ப ன்தன ோகாணம் ைேிழ்நாடு என்று பபயர் சூட்டப்பட்ட ஆண்டு 
A) 1947      B)  1967  C) 1957  D) 1997 

148) நில நடுக்மகாட்டால் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள கண்டம் 
A) ஆ ியா B) ஆப்பிரிக்கா C) ஐமராப்பா  D)அண்டார்டிகா 

149) மபரூராட் ி நிருவாகத்தைக் கவனித்துக் பகாள்பவர் 
A) மேயர்    B) ஆதணயர்    C) ோவட்ட ஆட் ியர்   D) ப யல் அலுவலர் 

150) இந்ைியப் பபாது குடிதேயியல் பணியின் ைந்தை என அதழக்கப்படுபவர் 
A)ஜான் மஷார்   B) பவல்பலஸ்லி   C) காரன்வாலிஸ்  D) கர் ன் பிரபு 
 
                                ANSWERS 

TNTET – 2012. MODEL QUESTION PAPER-03 

I. CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY 

  1) A         2) D      3) B          4) C           5) A          6) A  7) C         8) D  9) D         10) A  

 11) B      12) D     13) C       14) C         15) A       16) D           17) C      18) B 19) A 20) C 

 21) D      22) D     23) C       24) B         25) D       26) B           27) B      28) C 29) A 30) A 
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II. TAMIL 

 31) A       32) B      33) A        34) C        35) B 36) D  37) A 38) A 39) C        40) C  

 41) A      42) C       43) C        44) D         45) A 46) C  47) D 48) B 49) B       50) C 

 51) A      52) A      53) D        54) B          55) B 56) A  57) A 58) C 59) A 60) C 

III. ENGLISH 

 61) D        62) D        63) B       64) D   65) A  66) A  67) B 68) D 69) D  70) A  

 71) A       72) B        73) B       74) B         75) A  76) B 77) C 78) D 79) C 80) C 

 81) B       82) B        83) B       84) B          85) D 86) C  87) D  88) C  89) A 90) B 

IV. MATHEMATICS 

   91) B      92) C       93) C      94) A   95) A  96) B   97) B 98) B  99) A  100) D  

 101) A   102) B     103) A     104) D        105) B 106) A  107) A 108) B 109) C      110) D 

 111) C   112) A     113) C     114) A        115) D 116) A  117) B 118) A 119) A 120) B 

V. ENVIRONMENTAL STUDIES 

121) B      122) C    123) A     124) C       125) D  126) A  127) A  128) B 129) D  130) D  

 131) A     132) B      133) D     134) C      135) A 136) C 137) D 138) A 139) A 140) C 

 141) D    142) A     143) A      144) C       145) D 146) C  147) B 148) B 149) D 150) C 

 
 
 

               - 04 
 

 
01) வயதுக்மகற்ை முதையில் நுண்ணைிவுச் ம ாைதனதய அதேத்ைவர் 

A) பிமன-த ேன்         B) பியாமஜ           C)பவக்ஸ்லர்           D) ைார்ண்தடக் 

02) வழிகாட்டுைலின் மநாக்கங்கதள எடுத்துதரத்ைவர்  

A) ஹர்லாக்              B) ஆண்டர் ன்         C) ோஸ்மகா          D) பகம்ப் 

03) வகுப்பில் ோணவர்களின் நடத்தைகதள அைிந்து பகாள்ள நம்பகோன முதை 

A)ேைிப்பீட்டு முதை      B)அகமநாக்கு முதை      C)உற்றுமநாக்கல் முதை       D)ப யல்வழி முதை  

04) ேரபுநிதலயில் முழு ஒற்றுதேயுள்ளவர்கள் 

A) இரு கரு இரட்தடயர்       B) ஒரு கரு இரட்தடயர்       C) A ேற்றும் B       D) எவருேில்தல 

05) மபட்டி முதை அளவிடுவது ஒருவரது  

A) ஆக்கத்ைிைதன       B) ஆளுதேதய       C) நுண்ணைிதவ      D)  ிந்ைதனதய 

06) ேனநலம் ேன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் ைரும் என்று கூைியவர் 

A) ஔதவயார்           B) கபிலர்                 C) ைிருவள்ளுவர்         D) நக்கீரர் 

07) த க்காலஜி (PSYCHOLOGY) எனும் ப ால் எந்ை போழிச் ப ால் 

A) இலத்ைனீ்              B) கிமரக்கம்             C) ஆங்கிலம்             D)  ேஸ்கிருைம் 

08) குழந்தைகளுக்கான "கற்கும் உரிதே"தய ஐ.நா.  தப எப்பபாழுது பிரகடனப்படுத்ைியது 

A) 1956 ஜனவரி 30        B) 1986 பிப்ரவரி 28      C) 1996 டி ம்பர்12       D) 1959 நவம்பர் 20 

CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும் 
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09) கால வயது 8, ேன வயது 7 எனில் நுண்ணைிவு ஈவு 

A) 56                   B) 0.56                  C) 114.29                  D) 87.5 

10) கற்ைலில் குதைபாடு உதடய குழந்தைகள் எத்ைிைனில் குதைந்து காணப்படுவர் 

A) மகட்டல்              B) மபசுைல்        C) படித்ைல்        D) எழுதுைல் 

11) கற்பித்ைலின் முைல் படிநிதல 

A) ஆயத்ைம் ப ய்ைல்                                  B) ைிட்டேிடுைல்  

C) துதணக்கருவிகள் ையார் ப ய்ைல்       D) கவனத்தை ஈர்த்ைல் 

12) கல்வியின் அடிப்பதட மநாக்கம் 

A) எழுத்ைைிவித்ைல்   B) ஆக்கத்ைிைன் மேம்பாடு   C) மவதலவாய்ப்பு   D) முழுதேயான ஆளுதே 

13) முடியரசுக் பகாள்தக என அதழக்கப்படுவது 

A) ஒற்தைக்காரணி மகாட்பாடு            B) இரட்தடக்காரணி மகாட்பாடு  

C) குழுக்காரணி மகாட்பாடு                 D) இதவ அதனத்தும் 

14) ஒரு நரி ைிராட்த ப் பழங்கதள அதடயாை மபாது “ச்  ீச் ”ீ இந்ைப் பழம் புளிக்கும் என்று 
கூறுவது எத்ைதகய ைற்காப்பு நடத்தை? 

A) புைத்பைைிைல்           B) இடோற்ைம்           C) காரணம் காட்டல்           D) பகற்கனவு 

15) ஒரு குழந்தை ைான் கண்கூடாகப் பார்த்து,  ிந்ைித்து ப யல்படும் நிதல அைிவு வளர்ச் ித் 
ைிைனாகும் என பியாமஜ குைிப்பிடுகின்ைார். இது அைிவு வளர்ச் ியின் எத்ைதனயாவது நிதல? 

A) முைல்நிதல          B) இரண்டாம் நிதல        C) மூன்ைாம் நிதல        D) நான்காம்நிதல 

16) ஏன்?  ஏைற்கு? எப்படி? என்ை மகள்விகள் எந்ைப் பருவத்ைில் ஏற்படுகின்ைன 

A) குழவிப் பருவம்         B) குேரப்பருவம்        C) வாலிபப் பருவம்         D) முதுதேப்பருவம் 

17) “எரியும் விளக்மக ேற்பைாரு விளக்தக எரிய உைவும்” – என்ைவர்  

A)  ாக்ரடீஸ்       B) ைாகூர்         C) ரூம ா            D) அேர்த்ைியா ப ன் 

18) மை ிய கதலத் ைிட்டம் அைிமுகப்படுத்ைப்பட்ட ஆண்டு  

A) 1986               B) 1996             C) 2005               D) 2012 

19) பிைப்பு முைல் இைப்பு வதர பைாடர்ந்து நதடபபறுவது 

A)  ிந்ைித்ைல்      B) கற்ைல்        C) உடல் வளர்ச் ி        D) கற்பித்ைல் 

20) உடன்பாட்டு ைற்கருத்து 

A)அன்பு             B)பவறுப்பு            C)மைால்வி            D) ந்மைகம் 

21) ஒரு ப யதலச் ப ய்யும் மபாது கற்றுக்பகாண்ட ைிைதே ேற்பைாரு ப யதலச் ப ய்வைில் 

ைாக்கத்தை ஏற்படுத்துோனால் அது 

A)பயிற் ி ோற்ைம்                         B)மநர்ேதை பயிற் ி ோற்ைம்  
C)நடுநிதல பயிற் ி ோற்ைம்       D)இதடவிதனயாற்ைல் 

22) எைிர்கால  முைாயத்தை ைிைம்பட உருவாக்குபதவ 

A) குடும்பம்        B) பள்ளி            C) முைாயம்       D)வகுப்பதை 

23) கற்கும் பபாருதளப் பற்ைிய நிதனவு கூர்ைலுக்கு பபரிதும் பயன்படுவது. 

A) பபாருளுணர்ந்துகற்ைல்      B) சுருக்கக்குைிப்பு    
C) நிைானோக படிப்பது             D) பல்புலன்வழிக்கற்ைல் 

24) அ) பரிம ாைதன முதை                         - (a) லிப்டன் 

ஆ) ேனிை வளர்ச் ியில் சூழ்நிதலமய ேிக  

    முக்கியோன காரணி என்ைவர்                  - (b) ஹாலாக் 

இ) ஒத்ை இயல்பு ஒத்ை இயல்தபமய உருவாக்கும்    - (c) வாட் ன் 

ஈ)  நுண்ணைிவு ஈவு                                          -  (d) ஜான் கிரிகர் பேண்டல் 

A) அ-b, ஆ-c, இ-d, ஈ-a             B) அ-c, ஆ-a, இ-d, ஈ-b     

C) அ-d, ஆ-b, இ-a, ஈ-c             D) அ-a, ஆ-d, இ-b, ஈ-c 
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25) ஒரு குழந்தை ைனது மைதவயான பூர்த்ைி ப ய்துபகாள்ள அது பவளிப்படுத்தும் ேன 
உணர்வு  
A) மகாபம்                 B)  ிரிப்பு                  C) அழுதக                  D)  ிந்ைதன 

26) இலக்தக அதடயத்மைதவப்படும்  க்ைிதயயும் வலுவிதனயும் அளிப்பது 

A) அன்பும்-அரவதணப்பும்          B) பக்ைி        C) உணவு            D) ஊக்குவிப்பு 

27) ேனப்மபாராட்டங்களின் வதககள் 

A) 2                   B) 5                   C) 3                   D) 4 

28) பிைவிமலமய மைான்றும் ேனபவழுச் ி 
A) கவதல         B) நதகப்பு             C) அன்பு         D) அச் ம் 

29) ோணவரின்  மூகப் பண்பு வளர்ச் ிக்கு உைவுவது 

A) ஆ ிரியர்             B) பபற்மைார்         C) ஒப்பார்            D) இதவ அதனத்தும் 

30)  “ஒரு குைிதரதய நீர் நிதலகளுக்கருமக பகாண்டு ப ன்ைாலும் நம்ோல் அக் 
குைிதரதய நீதரப் பருக வலுக்கட்டாயம் ப ய்ய இயலாது”. இந்ைக் கூற்று குைிப்பிடும் கற்ைல் 
விைி 
A) விதளவு விைி          B) பயிற் ி விைி          C) ஆயத்ை விைி          D) எதுவுேில்தல  
 
  

31) இராேலிங்க அடிகளார் எழுைிய பாடல்கள் அதனத்தும் இவ்வாறு பைாகுக்கப்பட்டுள்ளது 
A) ைிருமுதைகள்         B) பைின்முதைகள்         C) ைிருவருட்பா          D) ைிருேந்ைிரம் 

32) உ.மவ. ாேிநாைன் பிைந்ை ஊர் எது? 
A) கும்பமகாணம்         B) உத்ைேைானபுரம்       C) உத்ைேம ாழபுரம்        D) கீரனூர் 

33) ைேிழகத்ைில் பட்டாசு பவடிக்காை, மேளைாளம் மகட்காை ஊர் எது? 
A) இடிந்ைகதர          B) மகாடியக்கதர       C) கூந்ைங்குளம்       D) கம்பம் 

34) ேக்கள் கவிஞர் என அதழக்கப்பட்டவர் யார்? 
A) பாரைியார்   B) கண்ணைா ன்   C) பட்டுக்மகாட்தட கல்யாண சுந்ைரம்  D) தவரமுத்து 

35) ேீடியா என்பைன் ைேிழ்ச் ப ால் எது? 
A) ைின ரி      B) பைாதலக்காட் ி      C) பத்ைிரிக்தக      D) ஊடகம் 

36) அம்தே, அப்பன் என்ை ப ால் வழக்கு நாடு? 
A) பகாங்கு நாடு      B) குேரி நாடு      C) நாஞ் ில் நாடு     D) பைாண்தட நாடு 

37) ‘வண்டுகள் மைன் குடித்ைன’ என்பைில் குடித்ைன என்பது 
A) பலவின்பால் பயனிதல             B) அஃைிதன எழுவாய்  
C) பலவின்பால் எழுவாய்              D)படர்க்தக எழுவாய் 

38) ‘தைத்ைிங்கள்’ என்பது 
A)  ிதனப்பபயர்      B) குணப்பபயர்      C) பபாருட்பபயர்      D) காலப்பபயர் 

39) இவர்களில் நாடகத்ைேிழுக்கு புத்துயிர் ஊட்டியவர் யார்?  
A) பரிைிோற்கதலஞர்   B)  ங்கரைாசு சுவாேிகள்  C) பம்ேல்  ம்ேந்ைனார்   D) அதனவரும் 

40) வாதழக்காயின் இளதே ேரபுச்ப ால்  
A) வாதழப்பிஞ்சு      B) வாதழக்குரும்தப      C) வாதழக்கச் ல்      D) வாதழவடு 

41) ேணநூல் என அதழக்கப்படும் நூல் எது? 
A)  ிலப்பைிகாரம்     B)  வீக ிந்ைாேணி     C) ேணிமேகதல      D) சூளாேணி 

42) ஓர் எழுவாய், பல பயனிதலகதளக் பகாண்டு முடியும் மபாது ஒவ்பவாரு பயனிதலக்கு 
பின்னரும் வருவது 
A) அதரப்புள்ளி   B) காற்புள்ளி   C) முற்றுப்புள்ளி   D) ஒற்தைமேற்மகாள்குைி 

TAMIL – ைேிழ் 

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in          Cell : 8608225854, 9659966192   Mail : napoos@ymail.com Page 184 
 

43) கண்ணன் பாடும் படத்ைிலன் 
A) உடன்பாட்டுத்பைாடர்   B) விதழவுத்பைாடர்   C) எைிர்ேதைத்பைாடர்   D) உணர்ச் ித்பைாடர் 

44) ‘ஆழி’ என்பைன் பபாருள்  
A) காடு       B) பள்ளம்     C) கடல்    D) ஆறு 

45) ைேிழில் மைான்ைிய முைல் அகராைி 
A) விதனயகராைி      B) பாட்டகராைி      C)  துரகராைி       D) ஏதுவுேில்தல 

46) பிரித்பைழுதுக: தவப்பார் 
A) தவ+ ப்+ ஆர்     B) தவப்+ ப்+ ஆர்     C) தவ+ ப்+ ப்+ ஆர்     D) தவ+ ப்பு+ ஆர் 

47)  ிற்ைிலக்கியங்களின் வதகயானது 
A) 18        B) 108        C) 96        D) 82 

48) ைேிழக அர ின் முைல் அர தவக் கவிஞராக ைிகழ்ந்ைவர்  
A) கண்ணைா ன்    B) புலதேப்பித்ைன்     C) நாேக்கல் கவிஞர்   D) இராேலிங்கனார் 

49) ப ய்யுளில் அடிமைாறும் முைல் எழுத்து ஒன்ைிவரத் பைாடுப்பது 
A) அடிபயதுதகத்பைாதட              B) அடிமுரண்பைாதட  
C) அடிமோதனத்பைாதட              D)அடி இதயபுத்பைாதட 

50) குழந்தைக் கவிஞர் 
A) ைிரு.வி.க.        B) கவிேணி      C) அழ.வள்ளியப்பா      D) வாணிைா ன் 

51) ைேிழில் உள்ள உயிபேய்பயழுத்துக்களின் எண்ணிக்தக 
A) 18      B) 246      C) 216      D) 30 

52) இந்ைிய அர ால் ைேிழ் ப ம்போழியாக அைிவிக்கப்பட்ட நாள் 
A) 10-12-2004      B) 14-01-2006       C) 01-01-2000      D) 12-11-1996 

53) வண்டலூரில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவின் பபயர் 
A) ேகாத்ோ காந்ைி   B) அைிஞர் அண்ணா  C) டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்   D) ைந்தை பபரியார் 

54) ப ால் விதளயாட்டால் வளரும் ைிைன் பகுைி 
A) படித்ைல்    B) ைாமன கற்ைல்  C) ப ாற்களஞ் ியப் பபருக்கம்  D) பதடப்பாற்ைல் 

55) ைிருக்குைள் எத்ைதன இயல்கதள உதடயது 
A) 3      B) 9       C) 25      D) 133 

56) பாரைியார் வருணித்துப்பாடிய நிலப்பகுைி 
A) குைிஞ் ி      B) முல்தல      C) ேருைம்      D) பநய்ைல் 

57) யார்? என்பைற்கு விதடயாய் வருவது 
A) எழுவாய்     B) பயனிதல    C) ப யப்படு பபாருள்    D) இதவ அதனத்தும் 

58) மூங்கில் பூக்களின் நிைம் 
A) பச்த      B) ேஞ் ள்    C) ஊைா    D)  ிவப்பு 

59)  ங்கராந்ைி விழா என்பது 
A) பபாங்கல் விழா    B) ைபீாவளி    C) விநாயகர்  துர்த்ைி    D) விஜயை ேி 

60) ம ாழர்களின் ோதல 
A) பனம் பூ    B) அத்ைிப் பூ     C) மவப்பம் பூ     D) வாதழப் பூ 
 

 
61) Identify the word in which ‘k’ is not sounded. 

A) Kite        B) Kind       C)  King        D) Knob 

62)  Identify the adjective – I saw a detective film yesterday. 

A) yesterday        B) detective        C) saw        D) film 
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63) She is not a fool, ________ she? 

A) Am        B) is        C) Was        D) when 

64) What is the past participle of the verb ‘go’ 

A) go        B) went        C) goes        D) gone  

65) What is the function expressed in the sentence – ‘please come home on Sunday’ 

A) Request        B) Order        C) Suggestion       D) offer 

66) ‘He gave him sweets’ – In this sentence ‘him’ denotes _______. 

A) Subject       B) verb        C) direct object       D) Indirect object 

67) I wrote poem last month. – Change into passive voice. 

A) The poem was written by me last month       B) The poem is written by me last month    

C) the poem wrote by me last month             D) Last month I wrote the poem 

68) Leela said to me, ”Can you get me a glass of water”- Change into reported speech  

A) Leela asked if I could get her a glass of water     

B) Leela asked me could I get her a glass of water    

C) Leela told me to get a glass of water    

D) Leela told you to get a glass of water 

69) Change the following in to direct speech- Teacher asked him to bring him a cup of tea. 

A) Teacher said to him, “Bring me a cup of tea”.       B) Teacher asked, “A cup of tea”    

C) Teacher said to him, “To bring a cup of tea”.      D) Teacher asked him,  “A cup of tea”. 

70) Find the positive degree of ‘worst’ 

 A) worse        B) worst        C) bad        D) not good  

71) Children _________ saying the rhymes with action  

A) enjoys         B) enjoy        C) sing       D) sings   

72) Diphthongs are also called _______ 

A) Voiced sound        B) vowel glides       C) pure vowels        D) double vowel  

73) Mark the stress for the word- ‘already’ 

A) a’lready       B) al’ready        C) alread’y         D) alread’y   

74) Find the right word category for the words pen, pencil, paper etc. 

A) stationary        B) stationery        C) table       D) materials   

75) ‘India won the match’ – what is its  sentence pattern  

A) SV        B) SVO        C) SVOC        D) SVC    

76) Ramu lives _____Madurai. Will this train ____ Madurai. 

A) at, at        B) in, in         C)  in, at        D) a, some 

77) I have just finished my homework- This sentence is in ______tense form 

A) Present perfect      B) Past perfect      C) Simple present      D) Simple past  

78) What is ESL? 

A) English Secondary Languages       B) Eastern system of learning   

C) Easy system of Learning             D) English as Second Language  

79) Example for an uncountable noun 

A) students          B) children              C) population               D) oil. 

80) I like coffee. It is ____ favorite drink. 

A) my        B) his        C) your        D) her 

81) The shape of the mouth cavity depends on the position of ________. 

A) Tongue        B) teeth ridge        C) Soft palate        D) tongue and lips  

82) The voiced sounds are produced by the vibration of the _______. 

A) tongue        B) lungs        C) lips         D) vocal chords 

83) Upper teeth row is placed on the lower lip to produce the sound _________. 

A) /b/              B) /m/        C) /r/        D) /v/ 

84) The spelling for the word /θin/is ______. 

A) din       B) tin       C) thin       D) thine  

85) The purpose of reading is to  

A) develop one or more ideas  B) grasp meaning  C) improve one’s pronunciation  D) associate 

sounds with letters  

86) Reading is a ____ skill 

A) passive       B) receptive       C) demonstrative       D) diagnostic  
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87) Spelling is best learned by _____.   

A) dictation       B) memorization       C) visual perception        D) habit  

88) The present continuous tense form is used to _______. 

A) describe habitual actions   B) express universal truths    

C) express present actions     D) describe the past actions that are still continuing  

89) This story is not thrilling. It is not interesting too. When you combine these sentences, 

you get. 

A) This story is not only thrilling but also interesting    

B) This story is not either thrilling or interesting   

C) This story is neither thrilling nor interesting      

D) This story is not thrilling but interesting 

90) A prose lesson is best taught by _______. 

A) Interpreting the text /passage          B) enabling the children to do all the exercises   

C) reading aloud the text / passage     D) guiding the children to do plenty of language 

activities 

 

91) ஓர் இதணகரம் அதேப்பைற்கு ஒன்றுக்பகான்று பைாடர்பில்லாை எத்ைதன அளவுகள் 
மைதவ? 
A) இரண்டு            B) நான்கு           C) ஐந்து          D) மூன்று 

92) கீழ்க்காணும் மகாண அளவுகளுள் எது ப ங்மகாண முக்மகாணத்தை அதேக்கும்? 
A) 24o , 66o             B) 36o , 64o            C) 62o , 48o              D) 68o , 32o  

93) ஓர் ஆண்டில் 31 நாட்கள் பகாண்ட ோைங்களின் எண்ணிக்தக 
A) 6             B) 7              C) 5              D) 11 

94) நான்கால் வகுபடும் எண் 
A) 114            B) 202          C) 512            D) 126 

95) 150 ஐ 3:2 என பிரிக்கும் மபாது கிதடக்கும் பபரிய எண் 
A) 100        B) 125        C) 90       D) 150 

96) 18 ன் பபாதுக்காரணிகள் 
A) 2,3,6,9,18     B) 1,2,3,6,9,18   C) 1,18     D) 2,3,6,9 

97) 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 = 

A)      B) 102    C) 103    D)    
98) எது பபரியது? 

A)  x 3         B)  x 2       C)  x      D)  x  

99) 51 முைல் 80 வதரயுள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்தக 
A) 5       B) 6       C) 7       D) 8 

100) “இயற்தகயின் புத்ைகம் கணிை போழியில் எழுைப்பட்டுள்ளது” - என்ைவர் 
A) பால் எர்டாஸ்     B) பிைாகரஸ்     C) கலிலிமயா     D) மராஜர் மபகன் 

101) ஒரு வட்டத்ைின் ஆரம் 7ேீ எனில் அைன் அதரவட்டத்ைின் பரப்பளவு______ ஆகும் 
A) 77  .ேீ       B) 44  .ேீ        C) 88  .ேீ       D) 154  .ேீ  

102) ( a2 - b2 )  =    ( a-b ) x   _______ 

A) ( a-b )       B) ( a+b )       C) a2 +2ab+b2         D) a2 -2ab+b2   
103) ஒரு கன துரத்ைின் கனஅளவு 64 கன ப ேீ எனில் அைன் பக்க அளவு 

A) 4 ப ேீ       B) 8 ப ேீ        C) 16 ப ேீ        D) 6 ப ேீ 

104) -7 இன் பபருக்கல் எைிர்ேதை  
A) 7        B)        C) -7        D)   
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105) ஒரு பபாருளின் சுழற் ிக்மகாணம் 72o எனில் அைன் சுழல்  ேச் ரீ் வரித  
A) 1        B) 3       C) 4       D) 5  

106) 9 ேி.ேீ =  
A) 9 ப .ேீ        B) 0.09 ேீ      C) 0.09 ப .ேீ       D) 0.009 ேீ  

107) பிரைிபலிப்புக்கு பின்னரும் ோறுபடாை எழுத்து  
A) N        B) S         C) M         D) Z 

108) 4,3,7,9,0 இவ்பவண்கள் அதேக்கும் ேிகச்  ிைிய எண் 
A) 43790      B) 03479       C) 0      D) 34790 

109) அடுத்ைடுத்ை இரு இயல் எண்களில் வர்க்கங்களின் கூடுைல் 265. அதவ 
A) 8,9            B) 10, 11             C) 11,12             D) 12,13 

110) 5,7,9,11,13,17 என்ை எண்களில் வித்ைியா ோன எண் 
A) 17             B) 9             C) 11             D) 13 

111) 4 மபர் ஒரு நாளில் 4 ேணி மநரம் வைீம் மவதல ப ய்து, 4 நாட்களில் ஒரு மவதலதய 
முடிப்பார்கள். 8 மபர் ஒருநாளில் 8 ேணி மநரம் வைீம் மவதல ப ய்ைால், எத்ைதன நாட்களில் 
அவ்மவதலதய முடிப்பார்கள்? 
A) 8 நாட்கள்          B) 4 நாட்கள்         C) 2 நாட்கள்          D) 1நாள் 

112) 1 ேணிக்கு 1 முதையும் 2 ேணிக்கு 2 முதையும் ஒரு கடிகாரம் அடித்ைால், 24 ேணி 
மநரத்ைில் எத்ைதன முதை ேணி அடிக்கும்? 
A) 156          B)  78        C) 40            D) 12 

113) ஒரு வாரத்ைில் ைின ரி  ரா ரி ேதழ அளவு 7 ப .ேீ வாரத்ைின் முைல் 6 நாட்களில் 
ைின ரி  ரா ரி ேதழ அளவு 6 ப .ேீ கதட ி நாளின் ேதழ அளவு என்ன? 

A) 1 ப .ேீ              B) 7 ப .ேீ              C) 13 ப .ேீ              D) 43 

114) 30 பபாருட்களின் அடக்கவிதல 24 பபாருட்களின் விற்பதன விதலக்குச்  ேம் எனில் 
இலாப விகிைம் என்ன? 
A) 20%              B) 25%              C) 15%              D) 22½%  

115) ரூபாய் 10,000/-   5 ஆண்டு வட்டியில் இரண்டு ேடங்காக உயர்கிைது. 15 ஆண்டுகளுக்குப் 
பின் அந்ை அ லின் ேைிப்பு என்ன? 
A) ரூ 80,000              B) ரூ 96,000              C) ரூ 90,000              D)ரூ 40,000 

116)  27, 36, 28, 18,35, 26, 20, 35, 40, 26, 50 இதவகளின் இதடநிதல 

A )20       B) 26        C) 27         D) 28 

117) மை ிய கணிை நாளாக ேத்ைிய அரசு அைிவித்ைது  
A) டி ம்பர் 11      B) டி ம்பர் 15      C) டி ம்பர் 22       D) டி ம்பர் 28 

118) கூம்பின் போத்ைபரப்பு 
A)        B)        C)  r2h        D) 4 r2 

119)  (11, -100) என்ை புள்ளி அதேயும் கால் பகுைி  
A) முைலாம்     B) இரண்டாம்     C) மூன்ைாம்    D) நான்காம் 

120)  கன ப வ்வகத்ைின் பக்கங்களின் எண்ணிக்தக 
A) 4          B) 6          C) 8          D) 12 
 
 

121) இவற்ைில் கிருேி நா ினியாக ப யல்படுவது எது? 
A) மவம்பு          B) வ ம்பு             C) ேஞ் ள்            D) ேிளகு 

122) ப ல்தல கண்டுபிடித்ைவர் யார்? 
A) பிளேிங்      B) ராபர்ட் ஹூக்     C) ராபர்ட் பிபரௌன்     D) இயான் பபல் 

ENVIRONMENTAL STUDIES  (சுற்றுச்சூழல் கல்வி)   
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123)  ார்லஸ் டார்வின் எழுைிய நூல்  
A) குரங்கின் மைாற்ைம்                B) உலகின் மைாற்ைம்   
C)  ிற்ைினங்களின் மைாற்ைம்        D)விலங்குகளின் மைாற்ைம் 

124) முன்னால் பின்னால் பக்கவாட்டில் என அதனத்து பக்கங்களிலும் பைக்கக்கூடிய பைதவ 
A) காகம்       B) ேரகைபுைா        C) மைன் ிட்டு      D) ராஜாளி கழுகு 

125) ம ாப்பு ையாரிக்க பயன்படும் மவைிபபாருள்  
A) Co2          B) H2SO4           C) NAOH          D) SO2 

126) சூரிய ஒளி புவிதய வந்ைதடவைற்கு ஆகும் மநரம் 
A) 6 நிேிடம் 20 வினாடி        B) 8 நிேிடம் 20 வினாடி  
C) 7 நிேிடம் 40 வினாடி        D) 6 நிேிடம் 40 வினாடி 

127) மைன்கூட்டில் முட்தடயிடும் மைனி எது? 
A) டிமரான்     B) இராணித்மைனி    C) மவதலக்காரத்மைனி    D) அதனத்தும் 

128) இவற்ைில் ைேிழ்நாட்டில் மைான்ைிய ேிக பைான்தேயான ேருத்துவமுதையானது 
A) மஹாேிமயாபைி       B) ஆயுர்மவைா      C) யுனானி     D)  ித்ைா 

129) ைங்கம் கதரயக்கூடியக் கலதவ 
A) அகுவா ஹேீர்   B) ராஜைிராவகம்   C) அகுவா பேதரன்   D) அகுவாஃபார்ேிகா 

130) எந்ை இரண்டு மகாள்களுக்கு துதணக்மகாள்கள் இல்தல 
A) புைன்,வனீஸ்    B) புைன், ப வ்வாய்    C) வனீஸ், ப வ்வாய்     D) வனீஸ், பநப்டியூன் 

131) மஹலி நட் த்ைிரம் எத்ைதன ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதை மைான்றும்? 
A) 56        B) 63        C) 76        D) 48                                 

132) விண்பவளி வரீாங்கதன கல்பனா  ாவ்லா எங்கு பிைந்ைார்? 
A) அரியானா      B) தஹைராபாத்      C)  ண்டிகர்      D) ப ன்தன  

133) புவிக்கும்  சூரியனுக்கும் இதடயில் நிலவு அதேந்ைால்? 
A) பபௌர்ணேி      B) பிதை      C) அோவாத       D) கிரகணம் 

134) இந்ைியாவின் அதேவிடம் 
A) 80 வ.அ முைல் 280 வ.அ வதர, 680கி.ை ீமுைல் 970கி.ை ீவதர 
B) 880வ.அ முைல் 280 வ.அ வதர, 720கி.ை ீமுைல் 970கி.ை ீவதர 
C) 880வ.அ முைல் 320 வ.அ வதர, 560கி.ை ீமுைல் 970கி.ை ீவதர 
D) 80வ.அ முைல் 460 வ.அ வதர, 480கி.ை ீமுைல் 970கி.ை ீவதர 

135) பருவகாலங்கள் உருவாகக் காரணம் 
A) புவி  ரியான  ாய்வு மகாணத்ைில் வலம் வருைல்     B) புவி ைனது அச் ில் 23½0  ாய்வு 
C) சூரியனின் கிழக்கில் மைான்ைி கிழக்கில் ேதைைல்     D) A ேற்றும் B  ரி 

136) சூரியக்கைிர் ஒரு ைரீ்க்கக் மகாட்தட கடக்க ஆகும் மநரம் 
A) 15நிேிடம்      B) 12நிேிடம்      C) 8நிேிடம்      D) 4நிேிடம் 

137) புவியில் முைன் முைலில் மைான்ைிய உயிரினம்  
A) அேீபா      B) பாராேீ ியம்      C) நீலப்பச்த  பா ி      D) தவரஸ் 

138) ேரியானா ஆழி எந்ைக் கடலில் அதேந்துள்ளது? 
A) அட்லாண்டிக் பபருங்கடல்      B) ஆர்டிக் பபருங்கடல்  
C) இந்ைியப் பபருங்கடல்          D) பசுபிக் பபருங்கடல் 

139) அவதர, துவதர மபான்ை பயிறு வதககள், ஆேணக்கு மபான்ை எண்பணய் வித்துக்கள் 
மபான்ைதவ வளர ஏற்ை ேண் 
A) கரி ல்ேண்      B) ப ம்ேண்      C) வண்டல்ேண்      D) ேதலேண் 
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140) இவற்ைில் பசுதே ோைாக்காடுகளில் காணப்படும் ேரங்கள் 
A) ோமகாகனி, எமபானி, மராஸ்வுட்       B)  ால்,  ந்ைனம், மைக்கு  
C) ஓக், த ப்ரஸ், மேப்பிள்                 D) ஃபிர், லார்ச் 

141) ஆப்ரிக்கா ேற்றும் ஆர்கன் ாஸ் சுரங்களிலிருந்து பவட்டி எடுக்கப்படுபதவ 
A) ைங்கம்        B) தவரம்        C) துத்ைநாகம்        D) ேரகைம் 

142) இைில் கடல்நீரில் அைிகம் கதரந்துள்ளது எது? 
A) ஆக்ஸிஜன்    B) கார்பன்-தட-ஆக்தஸடு    C) தநட்ரஜன்     D) ேீத்மைன் 

143) மேற்கு பைாடர்ச் ி ேதலயும் கிழக்கு பைாடர்ச் ி ேதலத்பைாடரும் இதணயும் இடம் 
A) அகத்ைியர் ேதல    B) குற்ைால ேதல     C) பைாட்டபபட்டா     D) ஆதனமுடி 

144) இைில் எது பைற்கு கடற்கதர ோவட்டங்கள் பிரிவில் ம ராைது? 
A) இராேநாைபுரம்    B) தூத்துக்குடி    C) நாகப்பட்டினம்    D) ைிருபநல்மவலி 

145) ைேிழக காடுகளில் காணப்படாை விலங்கு  
A) காண்டாேிருகம்    B) கருங்கரடி    C) யாதன    D)  ிறுத்தைப்புலி 

146) இைில் ப யற்தகப் பட்டு உற்பத்ைியாகும் இடம் எது? 
A) அவிநா ி    B) ைாராபுரம்    C)  ிறுமுதக   D)ஆவடி 

147) ைேிழ்நாட்டில் எத்ைதன கி.ேீ தூரத்ைிற்கு ஒரு ஆரம்ப பாட ாதல உள்ளது? 
A) 5      B) 7      C) 10      D) 12 

148) பக்ராநங்கல் அதண எந்ை நைியின் ேீது கட்டப்பட்டுள்ளது? 
A) பிரம்ேபுத்ைிரா     B)  ட்லஜ்     C) பியாஸ்      D) யமுதன 

149) 1991ல் குதைந்ை பட் க் கற்ைல் என்ை புைிய கல்வி முதைதய அைிமுகப்படுத்ைியது 
A) மபரா ிரியர் ஷீஜா  B) மபரா ிரியர் ைாமவ   C) டாக்டர் மகாஸம்ேி    D) டாக்டர் ைவன் 

150) ைற்மபாது அர ியலதேப்பில் உள்ள அடிப்பதட உரிதேகளின் எண்ணிக்தக 
A) 5          B) 6            C) 7           D) 8 

 

  ANSWERS 

   TNTET – MODEL QUESTION PAPER-04 

 

 

I. CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY 

  

 1) A         2) B        3) C         4) B           5)B          6) C         7) B       8) D  9)  D      10) C 

 11) B      12) D      13) A       14) C         15) C       16) A       17) B     18) C 19) B     20) A 

 21) A      22) D      23) B       24) A         25) C       26) D       27)C      28) D 29) D    30) C 

 

II. TAMIL 

 

 31) C      32) B       33) C       34) C       35) D     36) B     37) A      38) D       39) D        40) C 

 41) B      42) A       43) C       44) C       45) C    46) C    47) C      48) C       49) C        50) C 

 51) C      52) A       53) B       54) C       55) B     56) A    57) A       58) A       59) A  60) B 

 

III. ENGLISH 

 

 61) D       62) B       63) B      64) D   65) A     66) D     67) A      68) A  69) A  70) C  

 71) B       72) B       73) B      74) B        75) B     76) C     77) A      78) D 79) D  80) A 

 81) D       82) D      83) D       84) C       85) B     86) B     87) C      88) C        89) C  90) A 
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IV. MATHEMATICS 

   

  91) D       92)  A      93) B       94) C       95)C   96)C    97) B       98) A   99) B     100) C  

 101) A      102) B     103) A     104) D      105) D 106) D   107) C    108) D 109) C      110) B 

 111) D      112) A     113) C     114) A      115) D 116) D    117) C    118) B          119) D     120) B 

 

V. ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 121) C     122) B      123) C      124) C      125) C         126) B     127) B       128) D 129) B      130) A 

 131) C     132) A      133) C      134) A      135) D 136) D      137) C       138) D 139) B      140) A 

 141) B     142) B      143) C      144) C      145) A  146) C     147) A       148) B 149) B      150) B 

 

 

                                                  – 05 

 

1) கற்ைலின் நிதலகள் 

A) ஐந்து   B) ஆறு    C) நான்கு     D) ஏழு 

2) ப ய்து பார்த்ைல் ேற்றும் கருத்துக்கதளப் பரிோைிக்பகாள்ளுைல் ஆகியதவ 

A) ப விப்புலன் வழிக்கற்ைல்  B) பார்தவத்ைிைன் வழிக்கற்ைல்     

C) இயக்கத்ைிைன் வழிக்கற்ைல்  D) பைாடு உணர்வு வழிக்கற்ைல் 

3) அைிகோன இயக்கச்  க்ைிதயப் பபற்ைிருக்கும் பருவம் 

A) குழந்தைப் பருவம்   B) குேரப் பருவம்   C) வாலிபப் பருவம்   D) முதுதேப் பருவம் 

4) குழந்தைகளின் ைனிப்பட்ட முயற் ியினால் இது மைான்ைாது 

A) கற்ைல்   B) நுண்ணைிவு C) அைிைல் ைிைன்  D) நல்பலாழுக்க வளர்ச் ி 
5)  ிக்கலான ேனபவழுச் ி  

A) இரக்கம்     B) கவதல   C) ைற்பபருதே  D) அச் ம் 

6) ஒரு குழந்தையின் வளர்ச் ி என்பது இவற்ைின் கூட்டு விதளவாகும்  

A) ஆ ிரியர் ேற்றும் பபற்மைார் B) சூழல் ேற்றும் ேரபு   

C) பள்ளி ேற்றும் குடும்பம்   D) இதவ அதனத்தும் 

7) புைிய ப ய்ைிகதளயும் நடத்தைகதளயும் பபறும் முதை  

A) அைிைல் B) கற்ைல் C) படித்ைல் D) எழுதுைல் 

8)  மூகவியலின் விதளவு 

A) நாம் B) நான் C) ைாங்கள் D) நீங்கள் 

9) குழந்தை வளர வளர தேயலின் ஷீத் உருவாகும் நிகழ்ச் ி  
A) ஆக்ஸான் B) படன்டிதரட் C) ம ாோ D) தேயலிமனஷன் 

10) கற்ைலுக்கு இன்ைியதேயாை காரணிகள் 

A) மைதவயும், முைிர்ச் ியும் B) ஆர்வமும், ஆயத்ைமும் 

C) முயற் ியும்,  க்ைியும் D) ைிைதேயும் , அனுபவமும் 

11) சூழலில் உள்ள ஆற்ைல்கள் புலன்கள் ேீது மோதுவைற்கு உயிருள்ளதவ பவளிப்படுத்தும் 

எைிர்விதளவு 

A)  ிந்ைதன B) கவனம் C) துலங்கல் D) தூண்டல் 

CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்ைல் முதைகளும் 
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12) பைாடர்பில்லாை தூண்டல் இயற்தகத்தூண்டமலாடு இதணத்து வழங்கப்படும் மபாது ஏற்படுவது 

A) அைிைல் B) கற்ைல் C) ப யற்தகத்துலங்கல் D) இயற்தகத்துலங்கல் 

13) ஸ்கீோ உருப்பபறும் ைன்தேக்மகற்ப அைிைிைன் வளர்ச் ி நிதலகதள எத்ைதன வதககளாகப் 

பிரிக்கலாம் 

A) நான்கு B) மூன்று C) இரண்டு D) ஐந்து  

14) குழந்தையின் கற்ைலில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது 

A) எழுதுைல்  B) படித்ைல் C) மகட்டல் D) பார்த்ைல் 

15) நுண்ணைிவின் அளதவ அைிய உளவியல் வல்லுனர்கள் குைிப்பிடும் அளதவ  

A) டா ிஸ்டாஸ்மகாப் B) காலவயது C) நுண்ணைிவு ஈவு D) ேனவயது  

16) அனிச்த ச் ப யல்கள் அைிகம் நிதைந்ை பருவம் என பியாமஜ கூறும் பருவம் 

A) பைாட்டு உணரும் பருவம் B) முதையாக மயா ித்து ப யல்படும் பருவம் 

C) உள்ளுணர்வு  ார்ந்ை எண்ணங்கள் எழும் பருவம்  D) ேனச்ப யல்பாட்டுபருவம் 

17) ஒரு உயிரின் வளர்ச் ி என்பது      ம்,        ம் ம ர்ந்து சூழ்நிதலயுடன் இதடவிதன ஆற்றுவைால் 

ஏற்படுவைாகும் 

A) முைிர்ச் ியும், கற்ைலும் B) வாய்ப்புகளும், ைிைதேயும் 

C) ஆர்வமும், அனுபவமும் D) ஆர்வமும், ஆயத்ைமும்  

18) கவனத்ைின் புைக்காரணிக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு 

A) விருப்பம் B) புதுதே C) ேனநிதல D) மைதவ 

19) நுண்ணைிவு முைிர்ச் ி பபாதுவாக எந்ை வயைில் முடிவதடகிைது 

A) 10 - 11 B) 40 - 41 C) 19 - 20 D) 15 - 16 

20) ைன் ைவற்தை ேதைத்துக் பகாண்டு பிைர் ேீது பழிமபாடுைல் என்ை ைற்காப்பு நடத்தைக்குப் பபயர் 

A) புைத்பைைிைல் B) ஈடுப ய்ைல் C) இடோற்ைம் D) பின்னதடைல் 

21) வழிகாட்டலின் தேயப்பபாருள்  

A) ைனிநபரின் பிரச் ிதன B) ைனிநபர் C) குழு D) நிறுவனம் 

22) கல்விக்குரிய இலக்குகதள அதடய இன்ைியதேயாை  ாைனம்  

A) ஒழுக்கம் B) கவனம் C) பாடத்ைிட்டம் D) முயற் ி 
23) ஒருவரின் ைனிப்பட்ட நடத்தை முதைதயக் குைிக்கும் ப ால்  

A) கற்ைல் B) ஆளுதே C) ைற்கருத்து D) ஸ்கீோ 

24) ைத களுக்கு கட்டதளகதள பகாண்டு ப ல்லும் நியூரான்  

A) நியூரான் B)  இதணப்பு நியூரான் C) இயக்க நியூரான் D) புலனுணர்ச் ி நியூரான் 

25) பதழய அனுபவங்கதள  ிந்ைித்து அவற்றுடன் புைிய அனுபவத்தை பபாருத்ைிப் பார்த்து ஒரு 
முடிவுக்கு வருவது 

A) குவி ிந்ைதன B) விரி ிந்ைதன C) பகுத்ைைி அனுோனம் D) ைர்க்க  ிந்ைதன 

26) 4 வயைில் குழந்தையின் மூதள வளர்ச் ி 
A) 20% B) 40% C) 80% D) 60% 

27) நுண்ணைிவு = பபாதுக்காரணி (G) +  ிைப்புக்காரணி (S) என்று கூைியவர் 

A) ைர்ஸ்டன் B) பவக்ஸ்லர்  C)  ார்லஸ் ஸ்பியர்பேன் D) ைார்ண்தடக் 

28) மேரிகாவர் மஜான்ஸ் ஆய்வுக்குப் பயன்படுத்ைிய விலங்கு 

A) குரங்கு B) நாய் C) எலி D) முயல் 

29) குழந்தைகள் நேது வாழ்க்தகதய பூர்த்ைி ப ய்ய பிைப்பைில்தல ; அவர்களது வாழ்க்தகதயமய 

பூர்த்ைி ப ய்யமவ பிைந்ைிருக்கிைார்கள் என்று கூைியவர்  

A) யூங் B) வில்லியம் ோர்ட்டின் C) மஹட்பீல்டு D) ோர்க்பரட் ேீட் 

http://www.napoos.blogspot.in/
mailto:napoos@ymail.com


www.napoos.blogspot.in          Cell : 8608225854, 9659966192   Mail : napoos@ymail.com Page 192 
 

30) 1) நுண்ணைிவு ஈவு  - அ) மகாலர் 

2) நுண்ணைிவு ம ாைதனகளின் ைந்தை  – ஆ) ஹாலாக் 

3) பரிம ாைதன முதை    - இ) ஆல்பிரட் பிமன   

4) உட்காட் ிவழிக்கற்ைல்   - ஈ) படர்ேன் 

A) 1-அ, 2-ஆ, 3-இ, 4-ஈ B) 1 இ ,2 ஆ ,3 அ ,4 ஈ C) 1 ஈ, 2 இ, 3 ஆ, 4 அ D) 1 ஈ ,2 இ ,3 அ ,4 ஆ 

 

 

 

31) “அத்ைிலக வா தனமபால் அதனத்துலகும் இன்பமுை”      என்று பாடியவர். 

A) பப.சுந்ைரர்    B) பைய்வப்புலவர்    C) சுப்புரத்ைினம்    D) பாரைிைா ன் 

32) மகாட்தடதய சுற்ைியுள்ள நீர் நிதைந்ை பகுைி  
A) அகலி         B) அகலீ               C) அகழி            D) அகழீ 

33) இதணச்ப ாற்கள் எத்ைதன வதகப்படும்  

A) 3               B) 4                     C) 5                 D) 2 

34) கதலவாணர் ைனக்குத்ைாமன சூட்டிக்பகாண்ட பட்டம்  

A) நாகரகக்மகாோளி      B) கதலவாணர்     C) புலவன்          D) கவிஞன் 

35) நீர் நிதலயில் வாழும் பைதவ எது? 

A) பனங்காதட       B) ைாதழக்மகாழி     C) ேரங்பகாத்ைி    D) ேஞ் ள்  ிட்டு 

36) பாரைிைா ன் ___________ உணவுத் ைிருவிழா நதடபபற்ைது 

A) இல்லத்ைில்       B) குடியிருப்பில்        C) வைீியில்         D) மகாவிலில் 

37) பைாதக என்பைன் பபாருள்  

A) அைிவிப்புகள் எழுைப்படாை துணி   B) துணிவதககளுல் ஒன்று   

C) அைிவிப்புகள் எழுைப்பட்ட துணி    D) தகயில்லாை ஒரு துணி 
38) “உலக தககழுவும் ைினம்” எது? 

A) அக்மடாபர் 25     B) அக்மடாபர் 15      C) நவம்பர் 25        D) டி ம்பர் 20 

39) வலத  மபாைல் என்பது ____________ 
A) பைதவகள் இடம் விட்டு இடம் நகர்ைல்    B) ேனிைர்கள் இடம் விட்டு இடம் நகர்ைல்  
C) விலங்குகள் இடம் விட்டு இடம் நகர்ைல்   D) வாகனங்கள் ஊர்வலம் 

40) உவர் நிலத்ைிலும், களர் நிலத்ைிலும் ப ழிப்பாக வளரும் பநல்வதக 

A) டி.மக.எம் 9        B) டி.மக.எம் 10        C) டி.மக.எம் 11       D) டி.மக.எம் 7 

41) புதக நடுவினில் _____________ இருக்கும் 

A) தூசு                B) புதக               C) காற்று             D) ை ீ

42) பிரித்து எழுதுக. “கூக்குரலிட்டு” 

A)கூ+குரல்+இட்டு    B) கூக்குரல்+குட்டு   C) கூக்குரல்+இட்டு   D) கூ+குரலிட்டு 

43) பபாருத்துக  

அ) பேய்         - 1) வாடும் 

ஆ) நந்ைி         - 2) உணவு 

இ) துப்பு          - 3) எருது 

ஈ) குதழயும்     – 4) உடல்  

A) அ) – 4, ஆ) – 3, இ) – 2, ஈ) – 1       B) அ) - 4, ஆ) – 1, இ) – 3, ஈ) – 2 

C) அ) – 4, ஆ) – 3, இ) -1, ஈ) – 2        D) அ) – 2, ஆ) – 1, இ) – 4, ஈ) -3 

44) முைல் வகுப்பில் “ஈ” என்ை எழுத்தை அைிமுகம் ப ய்ய நீவரீ் பயன்படுத்தும் ப ால்? 

A) மைன ீ          B) ஈட்டி        C) பூச் ியில் ஒன்று     D) ஈ 

                    TAMIL – ைேிழ் 
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45) “ப ாற்கதள அகர வரித ப்படுத்துைல்” மூலம் வளரும் ைிைன் பகுைி 
A) ப ாற்களஞ் ிய பபருக்கம்    B) படித்ைல்     C) ைாமனகற்ைல்    D) பதடப்பாற்ைல் 

46) 2012 ம் ஆண்டின் ைிருவள்ளுவர் ஆண்டு என்ன? 

A) ைி.பி.2043      B) ைி.பி.2044      C) ைி.பி.2041     D) ைி.பி.2042 

47) உலகிமலமய ேிக நீளோன நஞ்சுள்ள பாம்பு எது? 

A) அனமகாண்டா   B) நாகபாம்பு    C) இராஜ நாகம்   D) மகாப்ராக்ஸ் 

48) எைிர்ச்ப ால் கூறு. “பநருங்கி” 

A) அருகில்          B) பைாதலவில்    C) சுருங்கி       D) விலகி 
49) ம ர்த்து எழுதுக: “ைமீ்+ைேிழ்” 

A) ைநீ்ைேிழ்          B) ைதீேத்ைேிழ்    C) ைைீேிழ்        D) ைமீ்தேத்ைேிழ் 

50) “ஆர்க்குது” என்பைன் பபாருள்  

A) உருவாக்குவது   B) அைிவிப்பது     C) வணங்குவது  D) பகாக்கைிப்பது 

51) அகர வரித ப்படுத்துைலில் எது  ரி? 

A) ஏடு, ஆடு, ஓடு, பாடு               B) ஆடு, ஏடு, காடு, மகடு    

C) பாடு, காடு, ஏடு, ஆடு              D) ஆடு, ஓடு, ஏடு, காடு 

52) “கரி” என்பைன் பபாருள் 

A) எருதே          B) யாதன         C) பூதன         D) காகம் 

53) உலகம் நேது பள்ளிக்கூடம் என்ை பாடதல பாடியவர்  

A) இளம்பிதை     B) பாரைியார்      C) பாரைிைா ன்   D) வாணிைா ன் 

54) ைிருப்பூர் குேரன் பிைந்ை ோவட்டம் 

A) ைிண்டுக்கல்     B) ைிருப்பூர்        C) ேதுதர        D) ஈமராடு 

55) ேரபுப்பிதழ இல்லாைது எது? 

A) பைன்னம் நாற்று    B) பைன்னங்கன்று   C) பைன்னங்கீற்று   D) பைன்னந்ைதள 

56) ‘நல்ல’ என்று அதடபோழியில்  குைிப்பிடும் நூல் 

A) நற்ைிதண        B) குறுந்பைாதக    C) ஐங்குறுநூறு   D) கலித்பைாதக 

57) உவதேயால் விளக்கம் பபறும் கருத்து “ஏறுநதட” 

A) ப ய்ைி       B) பதக     C) ப யல்     D) நட்பு 

58)  ரியானது எது? 

A) குயில் கத்தும்    B) கீரிக்குட்டி     C) ஆட்டுப்பட்டி   D) யாதன ஊதளயிடும் 

59) மைேதுரத் ைேிமழாத  உலகபேல்லாம் பரவும் வதக ப ய்ைல் மவண்டும்  என்ைவர் 

A) சுப்பிரேணியம்    B) சுப்புரத்ைினம்     C) எத்ைிராசு   D) மஜா ப் பபஸ்கி 
60) இராோனுஜம் ____________ல் எழுத்ைராக   பணிபுரிந்ைார் 

A) கல்லூரி     B) துதைமுகம்      C) பள்ளி     D) குயில் 

  

 

 

61) _______ English ruled India for many decade 

A) no article  B) an  C) a  D) the 

62) Italy is _______ European country  

A) a B) some  C) an  D) the 

63) We won the match 

A) do me  B) don’t me  C) hadn’t  me  D) didn’t me 

64) Let in attend the party 

A) shall we  B) shall not me  C) won’t we  D) could we 

65) My mother _______ out the met clothes 

A) Rings  B) Wrings  C) Ring  D) Wring 
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66) The Marina is the longest ________ in India  

A) Beech  B) beach  C) peach  D) None 

67) Find out the correct plural form of ‘staff’ 

A) staffs  B) staff  C) slave  D) staffer 

68) The structure of the passive verb is …………… 

A) Have + MV en  B) Be + MV en  C) Be + MV ing  D) MV en only  

69) Letter ‘O’ is   

A) round   B) elliptical  C) straight D) zero 

70)  The police found him guilty  

A)  SVOC  B) SVIOC  C) SVOA  D) SVC 

71) Brutus ________ Caesar 

A) was stabbed  B) stabbed  C) is stabbed  D) stab 

72) A sleeping tiger __________ 

A) disturbed  B) disturbs  C) should not be disturbed   D) is disturbing  

73) She ______ my books 

A) taken  B) takes  C) take   D) have taken 

74) Match the opposite word 

1. True         -a) familiar 

2. Strange    -b) fail 

3. Achieve    -c) false 

4. Fertile      -d) barren 

A) 1)a 2)b 3)c 4)d        B) 2)a  3)b 1)c 4)d            C) 3)a 1)b 2)c 4)d        D) 4)a 2)b 3)c 1)d 

75) Venket ________ to library every day 

A) go       B) going       C) goes  D) will go  

76) Masons gather all the building materials before they construct a house 

A) Present tense  B) Past tense  C) Future tense   D) Present perfect tense  

77) Aptitude test is a  construct 

A) psychological  B)biological   C) physiological D) identical 

78) You _________ obey the orders  

A) may  B) will  C) must  D) can 

79) It is cloudy, If _____ rain soon  

A) shall  B) may  C) must  D) could 

80) Write synonyms of ‘quest’ 

A) Philosophy  B) search  C) answer  D) response 

81) Change the given verb to noun Refuse  

A) refusing  B) refusal  C) refused  D) none of above 

82) Here is ______ STD booth 

A) an  B) a   C) the  

83) Find the error  

A new theatre  has been started  last Friday 

          1                       2                     3 

A) 1    B) 2  C) 3  D) no error 

84) I did not write the story 

 1          2              3 

A) 1    B) 2  C) 3  D) no error 

85) Find out the adjective 

A) activity  B) active  C) actively  D) activates 

86) Find out the verb 

A) advice  B) advise  C) advisable  D) central 

87) Please turn off the radio 

A) interrogative  B) exclamatory  C) assertive  D) imperative 

88) Identify the sentence  

being poor, he could not buy car. 

A) simple sentence  B) imperative  C) complex  D) compound 
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89) My uncle is _______ LIC agent 

A) an  B) a  C) the  

90) Synonym of ‘religion’ 

A) specific  B) secular  C) achieve   D) none of these    

 

 

91) ஒருவர் ைனது அஞ் லகக் கணக்கில் ` 1000 ப லுத்ைி ` 2000 எடுக்கிைார்.  வங்கியில் அவரின் 

பைாடக்க இருப்பு ` 18000.  வங்கி அவருக்கு ஆண்டுக்கு 3 % ைனிவட்டி ைருகிைது எனில் மூன்ைாண்டு 

முடிவில் அவரது வங்கிக் கணக்கில் எவ்வளவு இருக்கும்?  

A) ` 18530  B) ` 1620   C)  ` 19620  D) ` 20490 

92) 2012 பிப்ரவரி ோைம் 15ம் மைைி புைன்கிழதே எனில் அமை ஆண்டு அக்மடாபர் ோைம் 26 ம் மைைி என்ன 

கிழதே?   

A) ைிங்கள்    B)  புைன்   C)  பவள்ளி   D)   னி 
93) மபனாக்கதளப் பயன்படுத்ைி நாம் எதைக் கற்பிக்கலாம்?  

A) இயற்கணிைம்  B) வடிவியல் C) அளதவகள்  D) அடிப்பதடச் ப யல்கள்  

94) வகுத்ைல் ப யல் எந்ை வகுப்பில் அைிமுகோகிைது? 

A) இரண்டாம் வகுப்பு B) நான்காம் வகுப்பு C) ஒன்ைாம் வகுப்பு D) மூன்ைாம் வகுப்பு 

95) மவறுபட்டதைக் கண்டைிக 

A) பூ வாங்குைல் B) காய்கைி வாங்குைல் C) தகப்பிடி அரி ி   
D) மைங்காய்த்துண்டு வாங்குைல் 

96) “இ  ா ப டி” என்ை ப ால் எந்ை உத்ைிதயப் பயன்படுத்ைி பபைப்பட்டைாக இருக்கும்? 

A) துருப்புச்ப ால் உத்ைி  B) மகள்விக்கதண உத்ைி   C) முைல் எழுத்துச்ப ால் உத்ைி   
D) பைாகுத்ைல் உத்ைி 

97) நாற்கரத்ைில் எைிபரைிர் மகாணங்களின் கூடுைல் 

A) 120
0
                 B) 90

0
             C) 180

0
          D) 360

0
 

98) கீழ்க்காண்பவற்றுள் எந்ை எழுத்தை  ரிவகத்துடன் பைாடர்பு படுத்துவரீ்கள்? 

 A) C              B) A              C) Z              D) S 

99) நூறு மபர் பகாண்ட வகுப்பில் பபண்கதளவிட ஆண்கள் 20 மபர் அைிகம் எனில் பபண்கள் எத்ைதன 

மபர் 

A) 80 மபர்             B) 60 மபர்                 C) 40 மபர்              D) 20 மபர் 

100) ஒரு ேரத்ைில் ஏைிய ஓணான் 20 ப .ேீ.-லிருந்து 2 ப .ேீ  றுக்கி விட்டது. ேீண்டும் 2 ப .ேீ ஏைியது. 

இப்பபாழுது 7 ப .ேீ  றுக்கி விட்டது. எனில் ஓணான் இருக்கும் உயரம் என்ன? 

A)  15 ப .ேீ        B) 14 ப .ேீ             C) 16 ப .ேீ           D) 13 ப .ேீ 

101)  இரண்டு எண்களின் கூடுைல் 60, அந்ை எண்கள் 5 : 7 என்ை விகிைத்ைில் உள்ளன எனில் அந்ை 

எண்கள் 

A) 25, 35              B) 28, 32            C) 20, 40                       D) 15, 45 

102) கணிைத்ைின் உயிர்நாடி 

A) கணக்கிடுைல்   B) அைிைல்   C) புரிைல்   D)  ிந்ைித்ைல் 

103) ஒரு வகுப்பிலுள்ள 18 ோணவர்களில் மூன்ைில் ஒரு பங்கினர் கணிைத்தை முைன்தே பாடோக 

பயிலுகின்ைனர். அவ்வகுப்பில் எத்ைதன ோணவர்கள் கணிைத்தை முைன்தேப் பாடோக எடுத்து 

பயிலுவைில்தல? 

A)  6                     B) 9                    C) 12                 D) 15 

104) 14641 ன் வர்க்கமூலம்   

A) 111                 B) 129                C) 121                 D) 131 

                   MATHEMATICS  (கணக்கு) 
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105) முதை ாரா மைர்வுமுதை 

A) வாய்போழித்மைர்வு   B) எழுத்துத்மைர்வு C) ப யல்முதை மைர்வு  D)பபாதுத்மைர்வு  

106) அலகு ம ாைதன வினாத்ைாள் வடிவதேப்பில் எத்ைதன  ைவைீ வினாக்கள் எளிதேயாக 

மகட்கப்பட மவண்டும்? 

A)    20 %  B)  30%      C) 50%    D) 40%  

107) முக்மகாணத்ைின் வதககள் 

A)      9             B) 3            C) 6             D)  12 

108) 16
3  

X 
 
64

2 
= 

A)   16 
4
              B)      16 

6
          C)  16 

5
         D)  16

3
 

109) 88 என்ை எண்தண எந்ை  ிைிய எண்ணால் வகுத்ைால் அவ்பவண் முழுக் கனோகும்   

A)  11          B) 5               C) 7             D) 2 

110) x
3 

y
2 

z
2 என்ை உறுப்பின் படி 

A)    3      B)   2       C)  12     D) 7 

111) ஒருவர் இரவு 10 ேணிக்கு தூங்கி காதல 4.15 ேணிக்கு எழுந்ைிருக்கிைார். இதடயில் நள்ளிரவு 12.50 

முைல் 1.15 வதர விழித்ைிருந்ைார் எனில் அவர் தூங்கிய போத்ை மநரம் எவ்வளவு? 

A)  5.15 ேணி மநரம்   B) 6.10 ேணி மநரம்    C) 5.50 ேணி மநரம்  D)  5.40 ேணி 
112) ஒரு பைாதகயில் 12 % என்பது ` 1080 எனில் முழுத்பைாதக எவ்வளவு? 

A) ` 9000     B) ` 10800      C) ` 9200   D) `  9800 

113) முக்மகாணம் ABC இல் AB ேற்றும் AC ஆல் அதடபடும் மகாணம் 

A) மகாணம் C  B) மகாணம் A  C) மகாணம் B   D) எதுவுேில்தல 

114) ப வ்வகம் HJKL ல் மூதலவிட்டங்களாக அதேபதவ 

A) HJ, KL      B) KL, HJ      C) HK, LJ        D)HL, KJ 

115)  5  + 1  க்குச்  ேோனது 

A) 4          B) 3           C) 5            D) 7  

116)  5ab + bc – 3ab என்பது 

A) 2ab +bc     B) 8ab + bc     C) 9ab          D) 3ab  

117)  ` 1500 ேைிப்புள்ள ேிைிவண்டிதய ` 1350க்கு விற்ைால் ைள்ளுபடி  ைவிகிைம்  

A) 8%         B) 12%         C) 10%          D) 15% 

118)  5 ோணவர்களின்  ரா ரி ேைிப்பபண் 40 எனில் அவர்களின் போத்ை ேைிப்பபண் 

A) 20         B) 3           C) 4            D) 200  

119)  ாய் துரத்ைின் பரப்பளவு 

A) ½ d1d2      B) ½ d (h1+h2)  C) ½ bh         D) bh  

120) 7 ஆட்கள் ஒரு மவதலதய 52 நாட்களில் முடிக்கின்ைனர் அமை மவதலதய 13 ஆட்கள் எத்ைதன 

நாட்களில் முடிப்பர்?  

A) 32         B) 28           C) 40           D) 38 

 

 

121) காற்று மூக்கின் வழியாக உள்மள ப ன்று பவளிமய வருவது  

A) ஆக்ஸிஜன்  B) கார்பன்-தட-ஆக்தஸடு C) A & B  D) சுவா ம் 

122) ைாவரங்களுக்கும் விலங்குகள் மபான்று உணர்வுகள் உண்டு என்று கண்டைிந்ை இந்ைிய 

அைிவியல் அைிஞர்  

A) ஜகைஸீ்  ந்ைிரமபாஸ் B)  ாராபாய் C)  ி.வி.ராேன் D) குட்டன் பர்க் 

123) உடல் நலத்தை பாதுகாப்பது  

A) ைாது உப்புகள் B) புரைம்  C) கார்மபாதஹட்மரட்  D) பகாழுப்பு 

124) நேது முதுபகலும்புத்பைாடர் ________ முள்பளலும்புகளால் ஆனது  

A) 22   B) 206   C) 32  D) 16 

ENVIRONMENTAL STUDIES (சுற்றுச்சூழல் கல்வி) 
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125) உலக சுற்றுசூழல் ைினம் 

A) நவம்பர் 13 B) ஏப்ரல் 30  C) அக்மடாபர் 15 D) ஜனீ் 5 

126) மேற்மக உையோகி கிழக்மக ேதையும் மகாள்  

A) பூேி B) பவள்ளி C) யுமரனஸ்  D) வியாழன் 

127) உணவுப்பபாருளில் இருக்கும் ஆற்ைல்  

A) இயக்க ஆற்ைல் B) பவப்ப ஆற்ைல்  C) மவைியாற்ைல் D) ஒளி ஆற்ைல்   

128) SPCA என்பது  

A) காடு பாதுகாப்பு  ட்டம்           B) விலங்கு வதை ைதடச்  ட்டம்  

C) வனவிலங்கு பாதுகாப்பு  ட்டம்   D) இந்ைிய காட்டுவாழ் உயிரினங்கள் வாரியம் 

129) நிலவில் ைண்ணரீ் இருப்பைாக கண்டைிந்ை ப யற்தகக் மகாள்  

A) ஸ்புட்னிக்  B)  ந்ைிராயன்-1  C) ஆப்பிள்  D) ஆர்யப்பட்டா  

130) மூதளத்ைண்டு என்று அதழக்கப்படுவது  

A)  ிறுமூதள  B) ைண்டுவடம் C) பபருமூதள D) முகுளம் 

131) படங்கு  காய்ச் தல உருவாக்கும் ைஙீ்குயிரி  

A) பிமளவி தவரஸ்   B) ஏடிஸ்  C) அனாபிலஸ்  D) பபண் அனாபிலஸ் 

132) புர்ஜ் காலிபாவின் உயரம்  

A) 882 கி.ேீட்டர்  B) 828 ேீ  C) 882 ேீ D) 288 ேீ 

133) வாபனாலிதய கண்டுபிடிக்க காரணோக இருந்ைவர்  

A)  ர். ி.வி.ராேன்  B)  ாராபாய்  C)  ர்.பஜகைஸீ்  ந்ைிரமபாஸ் D) ோர்மகானி 
134) பூதன முகத்ைிலுள்ள __________ மூலம் பைாடு உணர்தவ அைிகிைது 

A) நாக்கு  B) மூக்கு   C) காது  D) ேீத  

135) காட்படருதே  ரணாலயம் அதேந்துள்ள இடம்  

A) முதுேதல  B) களக்காடு    C) முண்டந்துதை    D) ஆதனேதல  

136) ைால் ஏரி உள்ள இடம் 

A) ஸ்ரீ நகர்  B) ஷில்லாங்  C) ஒரிஸா  D) பஞ் ாப்  

137) உலகிமலமய ேிக நீளோன அதண  

A) கல்லதண B) முல்தல பபரியார் அதண  C) பக்ராநங்கல்  D) ஹரீாகூட் அதண  

138) வங்கப்பிரிதவ பகாண்டுவந்ைவர் 

A) ரிப்பன்பிரபு   B) கர் ன்பிரபு C) ேவுண்ட் மபட்டன் பிரபு D) டல்பஹௌ ி பிரபு  

139) மேற்கு கடற்கதர  ேபவளியில் உள்ள துதைமுகம் 

A) பாராைபீ்  B) ப ன்தன  C) பானாஜி  D) வி ாகபட்டினம்  

140) கணிப்பபாைி போழிதய (COBOL) எழுைியவர்   

A) பபஸ்ஸி பநஸ்ேித்  B) அடா லவ்மலஸ் C)  ார்லஸ் பாப்மபஜ்  D) கிமரஸ்மகாப்பர் 

141) பபன் ிதல கண்டைிந்ைவர் 

A) பவங்கட்ராேன்  B)  ந்ைிர ம கரன் C) என்.மஜ.கண்மடா D)மஹாேி பாபா  

142) குடியரசு ைினத்ைன்று ப ங்மகாட்தடயில் பகாடிமயற்றுபவர்  

A) முைலதேச் ர்    B) ஆளுநர்    C) பிரைேர்   D) குடியரசுத்ைதலவர் 

143) நம் ோநில விதளயாட்டு 

A) கபடி   B)  ிலம்பாட்டம்  C) ஓட்டம்  D) ஜல்லிக்கட்டு  

144) ம ாழர்களின் ைதலநகரம் 

A) ேதுதர  B) ப ஞ் ி  C) காவிரி பூம்பட்டினம்  D) உதையூர் 

145) கரிகாலம ாழன் பவட்டிய கால்வாய் 

A) கருப்பாநைி  B) கல்லதண  C) பவண்ணாறு   D) ஹிராகுட்  
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146) “பகாதடேடம்” என அதழக்கப்பட்டவர் 

A) பாரி B) ஆய்அண்டிரன்   C) நல்லியக்மகாடன் D) வல்வில் ஓரி 

147) ஐமராப்பாவிற்கும் இந்ைியாவிற்கும் இதடமயயான கடல்வழிப்பாதைதய முைன் முைலில் 

கண்டைிந்ைவர்  

A) இபின் பாதுஷா  B) பார்த்ைமலாேிய டயஸ்  C) பேகல்லன்   D) வாஸ்மகா-டா-காோ  

148) இந்ைிய ைலமநரத்தை கணக்கிட உைவும் ைரீ்க்கக் மகாடு எந்ை நகரின் வழியாக ப ல்கிைது 

A) மகால்கத்ைா  B) ப ன்தன   C) அலகாபாத் D) மும்தப  

149) உலகின் ைங்க ோநிலம் 

A) கர்நாடகா B) கலிமபார்னியா C) கிம்பர்லி  D) கிஜி 
150) ேகரயாழ் 

A)  17 நரம்புகள்  B)  21 நரம்புகள் C) 16 நரம்புகள்  D) 7 நரம்புகள்  

ANSWERS 

TNTET – MODEL QUESTION PAPER - 05 

I. CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY 

  1) B          2) C          3) B          4) D           5) C           6)  D          7) B             8) A               9) D         10) A 

 11) C       12) D       13) A        14) C         15) C         16)  A         17) A          18) D             19) D         20) A 

21) A       22) A       23) D        24) C         25) A        26) C           27) C          28) D             29) B        30) C 

II. TAMIL 

 31) A       32) C         33) A          34) A         35) B     36) B        37) C          38) B         39) A          40) D  

41) D       42) C        43) A          44) D          45) C    46) A        47) C          48) D        49) A          50) D 

51)B        52) B        53) A          54) D          55) B    56) B        57) C          58) C         59) A         60) B 

III. ENGLISH 

 61) D         62) A          63) D          64) A          65) B          66) B         67) B         68) B          69) B           70) A  

71) B          72) C          73) B           74) B          75) C          76) A         77) A         78) C          79) B           80) B 

81) B         82) A           83) B          84) D          85) B          86) B         87) D         88) A          89) A           90) B 

IV. MATHEMATICS 

  91) C          92) C         93) D         94) D          95) B         96) C           97) C         98) C          99) C           100) D  

101) A       102) D       103) C        104) C        105) A       106) B        107) C      108) C        109) A          110) D 

111) C       112) A       113) B         114) C       115) D        116) A       117) C      118) D         119) A         120) B 

V. ENVIRONMENTAL STUDIES 

 121) D        122) A        123) A        124) C        125) D       126) B           127) C         128) B       129) B        130) D 

131) A        132) B        133) D        134) A        135) A       136) D           137) D         138) B        139) C       140) D 

141) C        142) D        143)  A       144) D        145) C        146) C           147) D 148) C        149) B       150) A 
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