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ிழ்
IV - STD – TAMIL
1)

ாம்தத்ிற்குப் புழ்பதற்ந ம் சேனம்

2)

லனாட்டிப்பதாம்லள் ார் பேய்ில் புழ்பதற்ந ஊர் ஞ்ோவூர்

3)

சண ீக்ள் 3 லப்தடும்

4)

சபணடுத்ல், கூட்லடக்ாத்ல், சணலட ட்டுல் ஆி திலபச் பேய்து
சலனக்ா சண ீக்ள் ஆகும்

5)

சலன துவும் பேய்ா சண ீக்ள் ஆண் சண ீக்ள் ஆகும்

6)

எபே சன் கூட்டில் எபே இாித்சண ீ ட்டுச இபேக்கும்

7)

இணப்பதபேக்ம் பேய்து ட்டுச இாித்சண ீின் திாகும்

8)

ில ன்னும் போல்லுக்கு எழுக்ம் ன்று பதாபேள்

9)

ணிர்ள் அலணபேம் உர்ிலில் அடங்குர்

10) ணின் அல்னா திந உிரிணங்ள் ற்றும் பதாபேள்ள் ாவும் அஃநிலில் அடங்கும்
11) ‘சா’ ன்தன் இபே பதாபேள் அேன் / சாில்
12) பாலனபாடர்புத்துலநில் ிணி பதபேந்பாண்டாற்நி பேிநது
13) ‘World Wide Web’ ன்தின் ிாக்ம் ல ான் லன
14) ின் அலனள் பனம் ிணிால் அனுப்தடும் பேய்ி ின் அஞ்ேல் ஆகும்
15) ிழ்ாடு அேலக் ிஞா இபேந்ர் ாக்ல் ிஞர் (ப.இானிங்ம் திள்லப)
16) ிர்பின் தண்லட ிலபாட்டுலள் என்று தல்னாங்குி
17) ீ ணர்ள் ஆடிப்பூாடத்ன்று பழுினா ாபில் டற்ன்ணிக்குப் பதாங்னிடுர்
18) ீ ணர்பின் குடிலேலக்பேில் ம்தீ ா ிற்தது னங்ல ிபக்ம்
19) அிா
ீ
தண்டின் ழுி ‘றுந்பால’ தனின் சறு பதர் பற்நி சட்ல
20) பன்ாேிலத் லனாக் பாண்டு ஆட்ேி பேய்ன் அிா
ீ
தண்டின்
21) ிபேக்குநபில் உள்ப குநள்பின் ண்ிக்ல 1330. அிாங்பின் ண்ிக்ல 133.
22) உனப்பதாதுலந ண அலக்ப்தடும் தல் ிபேக்குநள்
23) ீக்சாி ிக்கு 100 ி.ீ சத்ில் ஏடும் ிநன் பதற்றுள்பது
24) ‘துபேி பேடி’ ட்டுப்தடுத்தும் சாய்ள் ேபி, பாண்லட அற்ேி
25) பாலனக்ாட்ேிலக் ண்டுதிடித்ர் சுாரின் ( Ref.STD IV TAMIL Page No.48 )
26) தட்தாக் கூடுட்டும் தநலலள் என்று லல் ேிட்டு தநல
27) தாலூட்டிபில் ிப்பதரி ினங்கு ிிங்னம்
28) ாசு இலேபம், ிலும் இலந்து ங்ன ிழ்ச்ேிபில் ாேிக்ப்தடுிநது
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29) தூய்லாண சன் தனதறு ஆண்டுபாணாலும் பட்டுப்சதாாது
30) சாசதா ன்தன் ிழ்ப் பதர் இந்ி ணின்
31) ஜப்தாணின் லனம் சடாக்ிசா
32) அநிில் ண்டுதிடிப்புலள் பன்லாணது ிணி
33) சாசதால இக்ப் தன்தடும் ிணி பாி சாசதானான்
34) சாசதாின் பலப ேினிக்ான் ேில்லு
35) சாசதாின் ண் எபிப்தடக்பேி
36) ணிணால் பேய்ினா தன சலனலப சாசதாால் பேய்ிலும்
37) ிி ன்ந ேிநப்புப் பதால் அலக்ப்தடுதர் சேி ிாம்திள்லப
38) பேஞ்ேிக்சாட்லட ிழுப்பும் ாட்டத்ில் உள்பது
39) பேஞ்ேில ஆண்ட ன்ணர் இாஜா சேிங்கு
40) வில்னிப்புத்தூரில் ோம்தல்ிந அில்ள் ோனம் உள்பது
41) பேத்து படிிம் இடத்ில் பற்றுப்புள்பி லக் சண்டும்
42) ேிநப்புப் பதர்லபச் சுட்டிக்ாட்ட சற்சாள்குநி இட சண்டும்
43) அச்ேம், ிழ்ச்ேி, ிப்பு சதான்நற்லநக் குநிக் உர்ச்ேிக்குநி தன்தடுத் சண்டும்
44) பதாபேள் அடுக்ி பேம் சதாது போல்லுக்குப்தின் ாற்புள்பி இட சண்டும்
45) ிபேதுரின் பந்ல பதர் ிபேதுதட்டி
46) ாாஜர் திநந் பேடம் 1903 ஜூலன 15
47) ாாஜர் பனலச்ோண ஆண்டு 1954 ப்ல் 13
48) குனக்ல்ித்ிட்டத்ல எித்ர் ாாஜர்
49) ாாஜரின் திநந்ாள் (ஜூலன15) ல்ி பர்ச்ேி ாபாக் பாண்டாடப்தடுிநது
50) பதபேந்லனர், ர்ர்,
ீ
பேப்புக்ாந்ி, லப்தங்ாபர் ண அலக்ப்தட்டர் ாாஜர்
51) ிபேச்ேி தா ிகுின் ிறுணத்லத் பாடங்ிர் ாாஜர்
52) ப்தசனாட்டி ின் ண அலக்ப்தட்டர் .உ.ேிம்தம் திள்லப
53) சதநிஞர் ண அலக்ப்தட்டர் அண்ாத்துல (அநிஞர் அண்ா)
54) சேத்ந்ல ண அலக்ப்தடுதர் ாந்ி
55) ேங் ானத்ில் ல்ிில் ேிநந் பதண்ள் எக்கூர் ாோத்ிார், ஐலார்,
ாக்லப்தாடிணிார், க்ண்லார், பதான்படிார், பண்ிக்குத்ிார்,
பள்பிிார்
ீ

56) ந் பாிச்ோர்பும் இல்னால் ணித்ச இங்கும் பாி ிழ்
57) ந்ினக் இனக் ம்புலட பாி ிழ்
58) 2700 ஆண்டுள் தல ாய்ந் பாி ிழ்
59) திற்ானத்ர் ன்று அலக்ப்தடுதர் ஐலார்
60) தாிார் பேித்துப்தாடி ினப்தகுி குநிஞ்ேி
61) பல்லனினத்ில் ின்ந னர் பேங்ாந்ள்
62) ி அேின் னர் பேங்ாந்ள்
63) எபே பெணிட் ின்ோத்ிற்கு 0.772 ி.ி ரில ரிக் சண்டும்
64) பிி ன்தது திபாஸ்டிக்
65) டிணாண பிிப் பதாபேள்லப றுசுற்ேி பேய்னாம்
66) ித்ின் ின் உற்தத்ிில் 30% ாற்நாலன பனம் பதநப்தடுிநது
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67) பேசன த்ினிபேந்து ின்ோம் டுக்னாம்
68) ‘ேஞ்ேீி தர்த்ின் ோல்’ ன்ந தனின் ஆேிரிர் தாசந்ர் தாிாேன்
69) பதுல, ல்ி ஆி தல்பின் ஆேிரிர் ஐலார்
70) ‘ின் இம்’ ன்ந தனின் ஆேிரிர் ாக்ல் ிஞர் ப.இானிங்ம்
71) ‘பய் போல்னல் ல்னது’ ன்ந தாடலன ழுிர் தாசந்ர் தாிாேன்
72) ‘ின் இம்’ ன்ந தாடலன ழுிர் ாக்ல் ிஞர்
73) ‘ீ ண்ட ி சதாசண்டும் அம்ா’ ன்ந தாடலன ழுிர் ிி ேி. சேி
ிாம் திள்லப
குந் போற்லப சர்ந்படுத்து ழுது
1)

புநா சடுது _________ ( இறை / இல )

2)

டல் ீ ரில் ழுது ________ ( அறை / அலன )

3)

ல்னிப்பூவுக்கு _________ உண்டு ( ம் / னம் )

4)

ஆற்நில் பேது __________ ( வெல்லம் / பள்பம் )

5)

ிர் அறுக்கும் பேி __________ ( அைிொள் / அரிாள் )

6)

னிள் ண்லத் சாண்டி ___________ அலக்ின்நணர் ( ெறலகள் / லபள் )

7)

தநலள் இல சடிப் தன இடங்லக்கு __________ பேல்ின்நண ( தநந்து / பரந்து )

8)

பற்திரின் பல்ிள் ணிர்லக்கும் திரின் __________ ாடுலக்கும் உா
தன்தடும் ( தாழ்கள் / ாள்ள் )
II. பாகுப்புப்பதர்ள் :-

( ிலடள் ிச )

1)

லக்சால் – லக்சால்சதார்

7)

ாம் – ாந்சாப்பு

2)

தலணம் – தணந்சாப்பு

8)

சோபம் – சோபக்பால்லன

3)

பாய்ாம் –பாய்ாத்சாப்பு

9)

ம்புப்திர் - ம்தங்பால்லன

4)

ாலம் – ாலத்சாட்டம்

10) பன்லணம் – பன்ணந்சாப்பு

5)

பற்திர் – பல்ல்

11) சனம் – சனங்ாடு

6)

பூ – பூந்சாட்டம்

12) ஆடு - ஆட்டுந்ல

III. பதாபேந்ா பதர்லப டுத்து ழுது
1)

ல், லன, ாடு, தாலந

2)

ங்ம், பள்பி, லம், இபேம்பு

3)

ரி, டல், குபம், ண்ாய்

4)

லன, ாற்று, ண், ம்

5)

டு
ீ , கூடு, பதாந்து, குல

V - STD - TAMIL
01) ிி ன்னும் ேிநப்பு பதால் அலக்ப்தடுதர் சேிிாம்திள்லப
02) ிலலக்குநிக்கும் போல் தாட்டு
03) ேத்ிம் ன்தலக் குநிக்கும் போல் உண்ல
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04) உர்ய்ாம் தாடல்லப இற்நிர் ிிசேிிாம்
05) ிிின் பதற்சநார்ள் ேிாணுப்திள்லப ஆினட்சுி
06) 27-07-1876 பல் 26-09-1954 ல ிி சேி ிாம் திள்லப ின் ானாகும்
07) ிி திநந் ஊர் ன்ணிாகுரிில் உள்ப சபைர்
08) படு ன்தன் பதாபேள் உச்ேி
09) அபேி ன்தன் பதாபேள் லனின் ழ்ீ
ீ
ர்
10) பாிற்ோலனின் சிக்ிவுள் ஆற்நில் னக்ின்நண
11) அினல பதாிந்ால் உடம்பு புண்ாகும், குந்ல ஊணாப் திநக்கும்
12) பாிற்ோலனபின் சிக்ிவுள் ோப்தட்டலநபின் ிவுள் ஆற்நில் னந்ால்
அந் ீ லகுடித்ால் ஞ்ேள் ாாலன, ாய்ச்ேல், ாந்ி, சதி,ேிறுீ க்சாபாறுள்
ற்தடும்
13) பாிற்ோலனபில் அினப்புல பபிபேிநது
14) ாற்று ாசுதடுால் ணிர்லக்கு பேம் சாய்ள் தலீல் புற்றுசாய்,
பச்சுக்சாபறு, ேபித்பால்லன ற்தடும்
15) ாற்று ாசுதட்டால் அினல பதய்பம். ாங்ள் பேகும்
16) ி.ப.31ம் தற்நாண்டில் ாழ்ந்ர்

ிபேள்லர்

17) பய்ப்புனர், பதாய்ில்புனர், பேந்ாப்சதார் ஆி பதால் அலக்ப்தட்டர்
ிபேள்லர்
18) பர்ந்து தார்த்ாசன ாடும்னர்

அணிச்ேனர்

19) ிசும்பு ன்தல குநிக்கும் போல் ாணம்
20) ல்னணற்லநக்சட்திணால் ிலடப்தது பதபேல
21) தட்தாக் சட்டநிபம் ிநலணப்பதநார்

திவு ிக் போற்லபப் சதசுதா

இபேத்ல் இனாது
22) உண்தர்க்கு சண்டி உவுப்பதாபேள்லப ிலபித்துத் பேது ல
23) உனில் ஆறு பாிள் பேம்பாிபா அநிிக்ப்தட்டுள்பண
24) ிச

உனின் பன்பாி பத்பாி ன்று குநிப்திடுிநார் பாிஞாிறு

சசப்தாார்
25) ிசக்ம், இனத்ீன், ேீணம், ஈப்பை, அசதிம், ேஸ்ிபேம் ஆி ஆறு பாிள்
பேம்பாி (பாி) ஆகும்
26) அபரிக் பாிில் அநிஞாண சாம்ோம்சுி உனத்ின் ாய்பாி ிாத்ான்
இபேக்சண்டும் ன்று குநிப்திடுிநார்
27) ல்னிணம், பல்னிணம், இலடிணம் ஆி பன்றும் இடம்பதற்றுள்ப போல் ிழ்
28) ிசக்ம், இனத்ீன் பாிபில் 1000க்கும் சற்தட்ட ிழ்ச்போற்ள் இபேப்தல
ஞாணிரிார் னும் அநிஞர் டுத்துக்ாட்டிணார்
29) ‚டுல்‛ ல்பட்டுள் சணி ாட்டத்ில் ிலடக்ப் பதற்றுள்பண
30) சுடு ண் பதாம்லள் ிலடக்ப்பதற்ந இடங்ள் தணி
31) உனில் 6000க்கும் சற்தட்ட பாிள் உள்பண
32) ிழ் பாிின் பல் இனக் தல் பால்ாப்திம்
33) பத்ிழ் ன்தது இல், இலே, ாடம் ஆகும்
34) பதாதுலக்பேத்துலப கூறுால் ிபேக்குநள் உனப்பதாதுலந ணப் சதாற்நப்தடுிநது
35) பேன்லணில் இங்ிபேம் பேம்பாித் ிாய்வு த்ி ிறுணம் பாடங்ப்தட்ட
ஆண்டு 19-5-2008
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36) ிபேந்சாம்தல், எபேனுக்கு எபேத்ி ன்ந ிர்பின் தண்புள் உனச ிந்து
தார்க்கும் தண்புள் ஆகும்
37) போல்லுல் ன்னும் பதாபேலப குநிக்ா எபேபோல் சட்டல்
38) ிண்ீ ன்லப குநிக்ா எபேபோல் பூி
39) ினலக் குநிக்ா எபேபோல் சூரின்
40) ‘ாழ்த்துப்’ தாடலன ழுிர் ிி ேி. சேி ிாம் திள்லப
41) ‘பதண்ல்ி’ ன்ந தாடலன ழுிர் தாசந்ர் தாிாேன்
42) ‘கும்ிடிப் பதண்ச கும்ிடி’ ன்ந தாடலன ழுிர் தாிார்
43) ‘தறு து பேண’ ன்ந தாடலன ழுிர் ிி
44) தலனுக்கு அபேள்ாய் ன்ந தாடலன ழுிர் ாி தாிார்
45) ‘ணவு ந் ீர்ப்பு’ ன்ந தாடலன ழுிர் ில உனான்
46) ‘ீ ிபநி ிபக்த்ல’ ழுிர் குகுபேதர்
47) ினங்குபின் எனிள்

48) தநலபின் எனிள்

1. ாலண – திபிறும்

1. ில் – அவும்

2. ாய் – குலக்கும்

2. குில் – கூவும்

3. புனி – உறுபம்

3. சாி – பாக்ரிக்கும்

4. ேிங்ம் – பங்கும்

4. சேல் – கூவும்

5. குில – லணக்கும்

5. ஆந்ல – அனறும்

6. ழுல – த்தும்

6. ிபி – ீ ச்ேிடும் / சதசும் / பாஞ்சும்

49) இபலப் பதர்ள்
1. னி – குஞ்சு

4. அில் – திள்லப

2. தசு – ன்று

5. ேிங்ம் – குபேலப

3. புனி – சதாத்து / தள்
50) ம் பன்சணார்ள் எபே பதாபேலப ச்போல்னால் அலத்ார்சபா அப்பதாபேலப
அவ்ாசந ாபம் ங்குது பு ஆகும்
51) திபம் கும் பாண்டது பதபேல
52) உனலக் குநிக்கும் எபேபோல் ஞானம்
53) பத்ிழ்க் ானர் ன்று அலக்ப்தட்டர் ி.ஆ.பத.ிசுான்
54) ி.ஆ.பத.ிசுாம் அர்ள் ன்.ஸ். ிபேஷ்னுக்கு ங்ி தட்டம் லச்சுல அசு
55) ாடப் சதாேிரிர், ாடத்ின் ந்ல ண அலக்ப்தட்டர் தம்தல் ேம்தந் பனிார்
56) டாஜா ல்ிக்ம் ற்தாடு பேய் ிாில் ன்.ஸ்.ிபேஷ்ன் அர்லக்கு
ங்ப்தட்ட தட்டம் லனார்
57) லனார் டித் ாட ிாிற்கு லனசற்நர் ோாணி, பேய்குத் ம்தி தானர்
58) அேன் ன்ந போல்லுக்கு ஏபழுத்து போல் சா
59) பேல் ன்ந போல்லுக்கு ஏபழுத்து போல் ா
60) சதால் ன்ந போல்லுக்கு ஏபழுத்து போல் சதா
61) பேய்பள் ன்ந போல்லுக்கு ஏபழுத்து போல் தா
62) னர் ன்ந போல்லுக்கு ஏபழுத்து போல் பூ
63) பபேப்பு ன்ந போல்லுக்கு ஏபழுத்து போல் ீ
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64) லனன் ன்ந போல்லுக்கு ஏபழுத்து போல் 
65) தசு ன்ந போல்லுக்கு ஏபழுத்து போல் ஆ
I. பாலச்போற்லப ிரித்து ழுது
66) பக்ணி – ா, தனா, ால
67) பத்ிழ் – இல்,இலே, ாடம்
68) பப்தால் – அநத்துப்தால், பதாபேட்தால், ாத்துப்தால்
69) ான்கு ிலே – ிக்கு, சற்கு, டக்கு, பற்கு
70) ல ினம் – குநிஞ்ேி, பல்லன, பேம், பய்ல், தாலன
71) ந்ினக்ம் – ழுத்து, போல், பதாபேள், ாப்பு, அி
72) அறுசுல – இணிப்பு, புபிப்பு, ேப்பு, துர்ப்பு, உர்ப்பு, ார்ப்பு
73) தாசந்ர், புட்ேிக்ிஞர் ன்ந ேிநப்பு பதால் அலக்ப்தட்டர் தாிாேன்
74) சுப்புத்ிணம் ன்று அலக்ப்தட்டர் தாிாேன்
75) தாிாேன் 29 – 04 - 1891 அன்று திநந்ார்
76) தாிாேன் 21 - 04 - 1964 அன்று இநந்ார்
77) தாிாேன் பதற்சநார்ள் ணேலத, இனக்குி அம்லார்
78) தாிாேன் திநந் ஊர் புதுச்சேரி
79) ீ ேிந்ா ண் ீல ன் ேிந்துின்நாய்? ன்று கூநிர் ாய்
80) லனால சதான்நது ல்ி ஆலால் அது இணிலாணது
81) பதண்குந்லலப் தடிக் லக்ா பதற்சநால சனிபேய்ர்
82) புல உவுலப நப்தணால் க்ள் சாய்ாய்ப்தடுிநார்ள்
83) புச்ேத்லலபம், ஆற்நலனபம் பேது ம்பு
84) சோபத்ில் உிர்ச்ேத்து ‚‛ பம் புச்ேத்தும் ிகுந்து இபேப்தால் உடல்பர்ச்ேிக்கு
உவுிநது
85) சோபம் உில் அடிக்டி சேர்ப்தால் ண்தார்ல பரிபம்
86) புச்ேத்தும் உறுிாண உடல்பர்ச்ேிக்கும் சள்கு அேிம்
87) இத்சோலல டுப்தது ீ லள்
88) இபேம்புச்ேத்து, ாதுஉப்புள் ீ லபில் அிம்
89) இத்த்ில் ேிப்தணுக்லப அிரிக்வும் பபிாண ண்தார்லக்கு ீ லள் அேிம்
90) திறுள் புச்ேத்து ிகுந்ல
91) உடல் பர்ச்ேி, சாய் ிர்ப்புேக்ிக்கு உவுது ீ லள்
92) பலபட்டி திறுபில் உள்ப உிர்ச்ேத்துக்ள் , தி2, ேி உள்பண
93) உடனில் உள்ப சலற்ந பாழுப்லத லக் ல்னது பாள்ல
94) சாலுக்கு ணப்பும், பாழுப்புேத்தும் பேது ள்
95) குடற்புண்லப ஆற்நக்கூடிது ள்
96) குபிர்ச்ேில பேது பந்ம், தணங்ற்ண்டு
97) ிலணாற்நலனத் பேது ல்னால
98) ஞ்ேள் ாாலனல குப்தடுத்துது ீ ாபல்னி
99) இத்த்ல சுத்ிரிப்தது அபேம்புல் ோறு
100) புல உவு அல்னாது தசாட்டா
101) தச்லோ உண் படிாது பபேங்லக்ாய்
102) உா தண்தடாது ாலஇலன
103) படக்ற்நான் ீ ல பட்டுனில ீ க்கும்
104) சேி ி, ாி ண அலக்ப்தட்டர் தாிார்
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105) சுப்திி தாிாரின் போந் ஊர் ட்லடபும்
106) தாிாரின் ானம் 11-12-1882 பல் 11-09-1921 ல
107) தாிாரின் பதற்சநார்ள் ேின்ணச்ோி, இனக்குி அம்ாள்
108) ாட்டுப் தாடல்பில் எபேல கும்ிப்தாட்டு
109) பதண்ள் ட்டா ின்று லாட்டி ஆடுது கும்ிப்தாட்டு
110) கும்ிப்தாடனின் ேிநப்பு லபல்பின் ஏலேபம், லத்ட்டும் ஏலேபம் தாட்டுக்குத்
ாபா அலிநது
111) எச சத்ில் பேன்லணில் 15,115 ார்ள் லழுி ிழ்ச்ேி ின்ணஸ் புத்த்ில்
இடம் பதற்றுள்பது
112) ம் லலப சுத்ா சதணுது பனம் 25% ேிிம் சாய்லபத் டுக்னாம்
113) உன ல ழுவும் ாள் அக்சடாதர் 15
114) உர்ினத்ிலும், பர்ினத்ிலும் பேிப்தா பக்கூடி பல்ம் டி.ச.ம் 7
115) நட்ேில ாங்ி பக்கூடி பல் டி.ச.ம் 11, 12
116) பூச்ேிள் ாக்ா சாய் ிர்ப்புத்ிநன் பாண்ட பல் ம் டி.ச.ம் 11, 12
117) சப ாினத்ிலுள்ப லனச்சேரி ஆடுள் அிா தால் க்கூடிது
118) உர்ினம் ன்தன் பதாபேள் அி உப்புத்ன்ல பாண்ட ினம்
119) உர்பின் ண்தன் ண்புழு
120) உர்பின் ிரி பட்டுக்ிபி
121) குடில் ன்தன் பதாபேள் குடிலே டு
ீ
122) எட்டுலத் ாங்ள் குறுி ானத்ில் பர்ந்து அி ிலபச்ேலனத் க்கூடிது
123) திர்ள் ன்கு பேித்து ப இடப்தடும் தண்ணுிரி உம் அசோனா
124) டி.ச.ம் 9, டி.ச.ம் 11, டி.ச.ம் 12 ஆில பல் ங்ள்
125) பல் ஆாய்ச்ேி ிலனங்பின் திள் அி ிலபச்ேல் பேம் புி பல்லப
உபோக்குல்
126) அம்லத, ஆடுதுலந, ிபேப்திோம், துல ஆி இடங்பில் பல் ஆாய்ச்ேி ிறுணம்
உள்பது
127) ிழ்ாட்டில் பப்ததுக்கும் சற்தட்ட சபாண் ஆாய்ச்ேி ிறுணங்ள் உள்பண
128) ித்ில் சபாண்லப் தல்லனக்ம் சாம்புத்தூரில் உள்பது
129) டு
ீ ட்டுதர் பாத்ணார்
130) ண்தாண்டம் பேய்தர் குர்
131) சலன பேய்தர் ச்ேர்
132) உவுத்பாில் பேய்தர் உர்
133) சதார்க்பத்ில் சதாரிடுதர் தலடர்
ீ
134) ீ ன் திடிப்தர் ீ ணர்
135) பேத்துலணில் சாாபிக்கு உவுதர் பேினிர்
136) பதான்ல பேய்தர் பதாற்பால்னர்
137) டிங்லப உரி இடத்ில் சேர்ப்தர் அஞ்ேல்ார்
138) சதபேந்ில் தச் ேீட்டு பாடுப்தர் டத்துணர்
139) ம் ாினத்ிற்குரி ம் தலணம்
140) ம் ாினத்ிற்குரி ினங்கு லாடு
141) ம் ாினத்ிற்குரி தநல ிப்புநா
142) ‘புல டுிணிசன ீ இபேப்தலப் பூிில் ண்சடாம்’ ன்நர் தாிார்
143) ேிப்திில் ிலபது பத்து
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144) உள்பம் தூய்லா இபேக் ஞ்ேலணல புகுத்க் கூடாது
145) எபே பாடரில் அலந்துள்ப ிலணல அாது ிலணபற்லந தணிலன ன்ிசநாம்
146) ார்? ன்னும் ிணாவுக்கு ிலடா பேது ழுாய்
147) ல? ன்னும் ிணாவுக்கு ிலடா பேது பேப்தடுபதாபேள்
148) எபேபாடர் ழுாய் (அ) பேப்தடுபதாபேள் இல்னாலும் அலனாம் ஆணால்
தணிலனலப் பதற்நிபேக்கும்
149) 1974ல் ி அேின் ‚ல்னாேிரிர்‛ ிபேது பதற்ந புனர் ில உனான்
150) ில உனான் திநந்ாள் 1 - 10 - 1921
151) ில உனான் இநந்ாள் 19 - 11 – 1993
152) ில உனான் திநந் ாட்டம் சலூர்
153) ார் ிழ் ிபேந்து, பூஞ்சோலன தனின் ஆேிரிர் ில உனான்
154) ில உனாணின் பதற்சநார்ள் ிாேனம், சுந்ம் அம்லார்
155) பஞ்ேிம் ன்தது ாணிம் சேித்து லக்கும் இடம்
156) ிில் லனக்பஞ்ேி அடிப்தலடில் அலந் பல் தல் அதிாண சாேம்
157) அதிாண சாேம் பபிிடப்தட்ட ஆண்டு 1902
158) 1910ம் ஆண்டு பபிிடப்தட்ட லனக் பஞ்ேி தல் அதிாண ேிந்ாி
159) ிில் லன, அநிில் பனாணற்நிற்கு ிரிாண லனக்பஞ்ேிம் என்லந ிழ்
பர்ச்ேிக்ம் பபிிடப்தட்டது
160) இணிலாக்க் கூவும் குில் ஆண்குில்
161) குில் பட்லடக்கும் ணது பட்லடக்கும் சறுதாடு பரிா தநல ாம்
162) குஞ்சு பதாநித் திநகும் ாம் குில் குஞ்சுக்கு உவு ஊட்டி பேம்
163) க்லக்கு ிவும் தன்தடக்கூடி ாங்பில் பங்ிலும் என்று
164) பங்ில் புல் குடும்தத்ல ோர்ந்து
165) பப்தண்டன தகுிாண இந்ிா, இனங்ல, தர்ா, ேீணா, ஜப்தான், பன் அபரிக்ா
ஆி ாடுபில் பங்ில் பர்ிநது
166) ி பப்தண்டனப் தகுிபில் பங்ில்ள் ாழ்ாண புர்பேடிபா ேிறுத்துிடுின்நண
167) ேினல பங்ில்ள் பாடிபாப் தடர்ின்நண
168) ேினல பங்ில் ங்ள் 35 ீ ட்டர் ல பபேம்
169) பங்ினில் தன ணுக்ள் உண்டு. இண்டு ணுக்லக்கு இலடச உள்ப தகுி குாலப்
சதால் இபேக்கும்
170) பங்ில் புா அடர்ந்து பபேம் எபே புரில் 30 பல் 100 பங்ில் ல இபேக்கும்
171) குாய்சதால் இல்னால் ட்டிா இபேக்கும் பங்ில் ல்பங்ில் ணப்தடும்
172) பங்ில் பூக்ள் தச்லே ிநம் பாண்டல
173) பங்ினினிபேந்து டுக்ப்தடும் க்கூழ் ாிம் பேய் தன்தடுிநது
174) பங்ில் இலனள் ால்லடலக்கு ீணாப் தன்தடுிநது
175) பங்ினின் ணுக்லக்ிலடச உள்ப ீ ர்ற்நி உண்டாது சய்பத்து (அ) பங்ில்பத்து
ணப்தடும்
176) பங்ில் பத்து பேந்ா தன்தடுிநது
177) பங்ில் இபங்குபேத்ல ீ ரில் ஊநலத்தும் ஊறுாய் சதாட்டும், ேர்க்லப் தாில்
சய்த்தும் உண்ததுண்டு
178) ேின பங்ில் இலனள் பன்று ஆண்டுலக்கு எபேபலந பூத்துக் பாண்டும் உிர்ாழும்
179) ேின பங்ில் இணங்ள் ஆண்டுசாறும் பூக்கும்
180) பங்ில் ி உா பபேம் ல ிலபள் ிடுில்லன
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181) பதாங்ல் ிால திந ாினங்பில் அறுலட ிா ன்றும் ேங்ாந்ி
பாண்டாடுிநார்ள்
182) ிஜப் சதலே ஆண்டர் ிபேஷ்சார்
183) ிபேஷ்சார் அேல ிடி பணானிான்
184) பதரிாபேக்கு பதற்சநார் இட்ட பதர் இாோி
185) பதரிார் ணது ேிறுில் புா, இிாேங்ள் தற்நி தண்டிர்லடன் ாிடுார்
186) பதரிார் தகுத்நிவு தனன் ணவும் அலக்ப்தடுிநார்
187) பதரிார் ஈசாடு ாட்டத்ில் திநந்ார்
188) பதரிார் திநந் ாள் 1879 பேப்டம்தர் 17
189) ஈ.ப.ா ண அலக்ப்தட்டர் பதரிார்
190) சேர்பின் ாலன தணம் பூ
191) சோர்பின் ாலன அத்ிப்பூ
192) தாண்டிர்பின் ாலன சப்தம்பூ

திரித்து ழுது
193) ிபேடி = ிபே + அடி

220) தத்ாிம் = தத்து + ஆிம்

194) லனபல்னாம் = லன + ல்னாம்

221) ன்றுா = ன்று + உா

195) தபேல = தபேம் + ல

222) ிழ்ந்லணத்தும் = ிழ்ந்து +

196) ேிற்பநபேம்பு = ேிறுல + றும்பு

அலணத்தும்

197) பேங்சாடு = பேல + சாடு

223) ண்டிழ் = ண்ல + ிழ்

198) தூய்லற்று = தூய்ல + அற்று

224) பாக்பாக் = பாக்கு + எக்

199) உடபனல்னாம் = உடல் + ல்னாம்

225) குத்பாக் = குத்து + எக்

200) ாட்படபேல = ாட்டு + பேல

226) ற்நன் = ற்று + அன்

201) ேில்பனன்று = ேில் + ன்று

227) லனலேத்து = லன + அலேத்து

202) படிதுர்ந் = படிது + உர்ந்

228) ானாண்டு = ால் + ஆண்டு

203) சிக்ிவுள் = சி + ிவுள்

229) ிபேந்ால் = ம் + இபேந்ால்

204) இன்பணானி = இணில + எனி

230) இவ்வூர் = இ + ஊர்

205) ீ சாலட = ீ ர் + ஏலட

231) னனபண = னன + ண

206) டற்ல = டல் + ல

232) ற்லந = று + 

207) ஏரிடத்ில் = ஏர் + இடத்ில்

233) ண்ாிணார் = ண் + ஆிணார்

208) சுட்படரிக்கும் = சுட்டு + ரிக்கும்

234) ன்ங்குாய் = ணம் + குாய்

209) ாபடல்னாம் = ாடு + ல்னாம்

235) ஆங்து = ஆங்கு + அது

210) துப்தா = துப்பு + ஆ

236) பால்லுலன = பால் + உலன

211) ாற்நாங்ச = ாற்று + ஆங்ச

237) பேங்ானத்ில் = பேம் + ானத்ில்

212) பந்ிரிந்து = பம் + ிரிந்து

238) ன்பணன்ண = ன்ண + ன்ண

213) சள்ில்னார் = சள்ி + அல்னார்

239) இவ்வூார் = இ + ஊார்

214) ாிணால் = ாிணர் + ஆல்

240) ணாங்கு = ன் + ஆங்கு

215) துப்தாக்ி = துப்பு + ஆக்ி

241) ிிப்புர்வு = ிிப்பு + உர்வு

216) தசும்புல் = தசுல + புல்

242) குடிிபேப்பு = குடி + இபேப்பு

217) ாண்தரிது = ாண்தது + அரிது

243) ள்லபேண்லட = ள் + உபேண்லட

218) பதபேக்ள் = பதபேல + க்ள்

244) உடற்தபேன் = உடல் + தபேன்

219) ஆநாிம் = ஆறு + ஆிம்

245) ம்தரிேி = ம்பு + அரிேி
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246) என்லநபான்று = என்லந + என்று

261) ாங்ன்று = ா + ன்று

247) ிலனபர்ந் = ிலன + உர்ந்

262) திரித்படுக்கும் = திரித்து + டுக்கும்

248) ீலபான்று = ீல + என்று

263) பதர்ப்தனல பதர் + தனல

249) அணுக்ிங்ச = அணுக்கு + இங்ச

264) ன்பஞ்சே = ன்ல + பஞ்சே

250) ாபன்று = ாண் + ன்று

265) பேய்ிநிாசா = பேய்ி +

251) ண்ிிபேந்ர் = ண்ி +

அநிாசா

இபேந்ர்

266) ீிபேப்தல = ீ + இபேப்தல

252) இலபப்தில்லன = இலபப்பு + இல்லன

267) அன்புறுான் = அன்பு + உபோன்

253) பாடர்ண்டி = பாடர் + ண்டி

268) புின்று = புிது + அன்று

254) ழுிிபேந்து = ழுி + இபேந்து

269) சநதும் = று + தும்

255) ண்டிினிபேந்து = ண்டிில் +

270) ந்ாட்டர்க்கும் =  + ாட்டர்க்கும்

இபேந்து

271) ணபபேி = ணம் +உபேி

256) இடபங்கும் = இடம் + ங்கும்

272) கூக்குனிட்டு = கூ + குனிட்டு

257) ன்ண ீர் = ன்ல + ீ ர்

273) டுத்பநிந்ான் = டுத்து + நிந்ான்

258) உநங்ப்தா = உநங்கு + அப்தா

274) ேிந்லின்தம் = ேிந்ல +இன்தம்

259) ீலண = ீ + அலண

275) ிலந்சாடி = ிலந்து + ஏடி

260) ிலபினிபேந்து = ிலபில் + இபேந்து

276) அல

-து

301) ிண்ல

-உறுி

277) அிழ்ம்

-ோாபேந்து

302) ன்பேய்

-ீ ர்பம்ிலநந்ினம்

278) அங்ாடி

-லட

303) ாம்

-பட்ம்

279) அந்ி

-ாலனப்பதாழுது

304) சான்பு

-பதாறுத்ல்

280) அல்

-இவு

305) தாம்

-சுல

281) ஆி

-டல்

306) புி

-குில

282) இழ்ல்

-தித்ல்

307) புணல்

-ண் ீர்

283) ஈம்

-பாலட

308) புன்பேய்

-ாணம்

284) ஊிம்

-போய்

309) புன்

285) ணம்

-இழ்ச்ேி

310) சதறு

-பேல்ம்

286) ற்நம்

-சன்ல

311) பதாபேள்

-பேல்ம்

287) ஏலட

-ீ சாட்டம்

312) பதாநி

-பேி

288) ண்டம்

-ினத்ின்

313) பு

-க்கு

289) போடு

-உனர்ந்

314) றுசுற்ேி

-ீ லபோக்ம்

290) ார்ானம்

-லஉக்ானம்

315) பல

-ிறுணம்

291) ேபபி

-ோண

316) பேலண

-ிரிப்பு

292) ேிற்தம்

-ற்ேிலன

317) ாலட

-டிலேக்ாற்று

293) ேின்ணம்

-அலடாபக்குநி

318) ிண்

-ாணம்

294) சுங்ம்

-ணிச்சுங்ம்

319) ிபித்து

-அலத்து

295) சுள்பி

-ாய்ந்ேிறுிநகு

320) பற்பு

-லன

296) சூநாபி

-சுல்ாற்று

321) லம்

-ிலள்

297) பேம்ல

-ிபேத்ம்

322) அி

-சாட்லடலசுற்நிபள்ப

298) ட்டம்

-ட்டு

299) லனாது

-பன்லாணது

323) அறுகு

-அறும்புல்

300) ிண்ிர்

-னிர்

324) அனகு

-தலின்
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325) அல்னார்

-அல்னார்

343) தபேந்து

-துன்தம்

326) இலநல

-ீ ரிலநக்கும்

344) ந்ி

-பேது

327) எற்நன்

-உபாபி

345) ிசும்பு

-ாணம்

328) ஏம்புான்

-தாதுானர்

346) பய்

-உடல்

329) பேவூனம்

-சேிக்கும்

347) சிக்ிவு -ச்சுத்ன்ல

330) குலபசாடு

-சுற்நத்சாடு

331) ிோல்பனாா-போல்ன

தகுி

இடம்

ந்து

உலடக்

ிவுப்பதாபேள்

இனா

348) பந்லது

-பற்தட்டது

349) தண்தாடு

-எழுக்ம்

332) ி

-உனம்

333) ீந்ிழ்

-இணிலாண

334) ிரிந்து

-ாறுதட்டு

351) சபிர்

-உநிணர்

335) தார்

-உனம்

352) ல

-ீ ழ்லக்கும்

336) துஞ்ோர்

-உநங்ாட்டார்

353) ில்

-அகு

337) துப்பு

-உவு

354) உறுதுல

-பதபேந்துல

338) துாதானர்-ாிற்ானர்

355) குலபம்

-ாடும்

339) சய்

-பங்ில்

356) தங்ி

-தட்தாண

340) லலும்

-ாள்சாறும்

357) ினல்

-கூறுல்

341) ாணாாேி

-ாணம்

358) ாப்திங்ள் -லபதாிந்

342) பற்றும்

-பழுலா

ிழ்

தார்த் பூி

350) பேிடுத்ணர்-சட்டணர்

பாடர்ிலனச்பேய்பள்

Mail : napoos@ymail.com

Cell : 8608225854, 9659966192
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