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ேதசியத் தைலவரால் “மாமனிதர்” பட்டம் 
வழங்கிக் ெகௗரவிக்கப்பட்ட ஒ  நாடகக் 
கைலஞர், 2016ல் ஈழத்தில் காலமானார்.  
அவர் யார்?

1) மாமனிதர் தி நா க்கரசு  
2) மாமனிதர் சத்திய ர்த்தி 
3) மாமனிதர் ெஜயக்குமார் 
4) மாமனிதர் ேஜாசப் பரராஜசிங்கம்
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ஈழப் ேபாாின்  வரலாற்  க்கியத் வம் 
வாய்ந்த குடாரப்  தைரயிறக்கத்ைத, 
தைலைம தாங்கி வழிநடாத்திய தி . 
பால்ராஜ் அவர்கள், எவ்வா  அைழக்கப் 
ப கின்றார்?

1) சமர்க்கள நாயகன்
2) சமர் வல்ேலான்
3) ெவற்றிச் ெசம்மல்
4) சமர் ேவந்தன்
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ஈழத்தின் இ திச் சமாில், பல  
ேபாராளிகள் ெபாஸ்பரஸ் குண் களால் 
கா  ெகாள்ளப்பட்ட இடம் எ ?

1) மல்லாவி
2) ஆனந்த ரம்
3) ெந ங்ேகணி 
4) விசுவம  
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பின்வ ம் ெசாற்களில் ஒ  ெசால் க்கு 'வ' 
என்ற எ த்ைத தெல த்தாகச் ேசர்த்தால், 
இளேவனில் காலத் க்கான ஒத்த ெசால்ைல 
உ வாக்க ம்.  அ  எந்தச் ெசால்?

1) தந்தி 
2) சந்தம் 
3) சதி 
4) சனம்

4



"ெசந்தமிழ் நாெட ம் ேபாதினிேல இன்பத் 
ேதன் வந்  பா  காதினிேல" என்ற 
பாடல் வாிகைள எமக்குத் தந்த கவிஞர் 
யார்?

1) கண்ணதாசன்
2) பாரதி தாசன் 
3) சுப்ரமணிய பாரதியார் 
4) ைவர த்
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கிாிக்ெகட் விைளயாட் - தமிழில் 
எவ்வா  அைழக்கப்ப கிற ?

1) பந்தாட்டம்
2) ப்பாட்டம் 
3) ைகப்பந்தாட்டம்
4) கரப்பந்தாட்டம்
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எம  பாரம்பாிய இைசக்க வியான 
பைற எந்தப் படத்தில் 
உள்ள ?(இலக்கத்ைதக் கூ க) 
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ெசவ்வரத்ைத எனத் தமிழில் 
அைழக்கப்ப ம்  எ ?(இலக்கத்ைதக் கூ க) 
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சங்கி ய மன்னனின் இராசதானி 
எ ?(இலக்கத்ைதக் கூ க) 
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குயின்ஸ்லாந்தில் உ வாகி, நி  ச த் 
ேவல்ஸ் மாநிலத்தில் மேற ஆ டன் 
வந்  ேச ம் ஆ  எ ?

1) டார் ங் ஆ  (Darling River)
2) ஸ்ேநாவி ஆ  (Snowy River)
3) ஸ்வான் ஆ  (Swan River)
4) பிளக் ட் ஆ  (Blackwood River)
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அ ஸ்திேர யாைவச் சூழ்ந் ள்ள 
இரண்  ச த்திரங்க ம் (Oceans) 
எைவ?

1) பசுபிக் ச த்திரம், இந்  ச த்திரம்
2) ஆட் க் ச த்திரம், ெதன் ச த்திரம் 
3) ெதன் ச த்திரம், இந்  ச த்திரம்
4) அட்லாண் க் ச த்திரம், பசுபிக் ச த்திரம்
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அ ஸ்திேர ய நாட் ன் தற்ேபாைதய
கவர்னர் ெஜனர ன் ெபயர் என்ன?

1) ைமக்கல் ேரண் ல்
2) ேஜான் கவாட்
3) பில் ேசாட்டன்
4) பீற்றர் ெகாஸ்குேறாவ்
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கீழ் தரப்பட் ள்ள இலக்கத் ெதாடாில் 
அ த்  வ ம் இலக்கம் என்ன?
15,  35, 75,  135,  ……..

1) 245
2) 215
3) 225
4) 230
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பின்வ வனவற்றில் மிகச்சிறிய 
ெப மதி ெகாண்ட பின்னம் 
(Fraction) எ ?

1) 1/4
2) 1/989
3) 1/999
4) 1/1024
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பத்  ேகாழிகள் பத்  நாட்களில்  
ட்ைடகைள இ ெமனில், நான்கு 

ேகாழிகள் 28 ட்ைடகைள 
இ வதற்கு எத்தைன நாட்கள் 
எ க்கும்?

1) 5 நாட்கள்
2) 7 நாட்கள் 
3) 28 நாட்கள் 
4) 14 நாட்கள்

15

10 x 10 = 100



படத்தி ள்ள  பைழைமயான தமிழ் 
இலக்கண லாகும். இ  
ஓைலச்சுவ யில் உள்ள . இதன் 
ெபயர்?
1) நால யார்
2) ஆத்திசூ
3) தி க்குறள்
4) ெதால்காப்பியம்
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ெபா த்தமான பழெமாழிைய ெதாி  
ெசய்க?

1) சி ளி ெப ெவள்ளம்
2) காற் ள்ளேபாேத ற்றிக்ெகாள்
3) அள க்கு மிஞ்சினால் அ த ம் நஞ்சாகும்
4) ஆழமறியாமல் காைல விடாேத
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இந்த படத்ைத பார்த்  3 ெசாற்களில் 
தமிழில் ெசால்க?
காகம் வைட நாி
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ேதசியக் ெகா யில் மாற்றம் 
ஏற்ப த் வ  ெதாடர்பாக மக்கள் 
வி ப்ைப அறி ம் ெபா ட்   
அண்ைமயில் வாக்ெக ப்  நடத்திய 
நா  எ ?

1) பின்லாந்  
2) அயர்லாந்  
3) நி சிலாந்  
4) ெடன்மார்க்
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88 ஆண் க க்கு பின்னர், அெமாிக்க 
அரசதைலவர் (President) ஒ வர், 

தற்தடைவயாக ஒ  நாட் ற்கு 
ெசன்றைம வரலாற் ப் பதி . அந்த 
நா  எ ?

1) சீனா
2) கி பா
3) யப்பான்
4) மேலசியா
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ஒ வ ட காலம் மட் ம் 
ஜனாதிபதிப் (President) 
பதவிக்காலம் ெகாண்ட நா  எ ?
1) சுவிட்சர்லாந் 2) ேபாலந் 3) யர்லாந் 4) பின்லாந்
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 படத்தில் இ ப்ப  யார்?

1) மகாத்மா காந்தி
2) ெநல்சன் மண்ேடலா
3) பராக் ஒபாமா
4) மாட் ன் தர் கிங்
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சீன நாட் ன் அரசதைலவர் யார்?

1) சீ யின்பிங்
2) நேரந்திர ேமா
3) பிடல் காஸ்ேரா
4) அப் ல் கமீத்
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படத்தில் உள்ள, ஐக்கிய நா கள் 
சைபயின் தைலவர் யார்?

1) யாசீர் அரபாத் 2) பராக் ஒபாமா 3) பான் கி ன் 4) விளா மீர் ட் ன்
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ைமனா எ ?(இலக்கத்ைதக் கூ க) 25
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தற்ேபா  சிறிலங்கா என 
ெசால்லப்ப ம் நாட் ன் பழைமயான 
தமிழ்ப் ெபயர்கள்?

1) தாமிரபரணி 2) ஈழம் 3) இலங்ைக 4) அைனத் ம் ெபா ந் ம்
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ெவளிச்ச  எ ?(இலக்கத்ைதக் கூ க) 27

01
02

03 04



தமிழீழம் தமிழர்களின் கன . தமிழீழ
ேதசியெகா யில் உள்ள க ப் நிறம்
குறிப்ப ?

1) உ தியான தமிழர் ேபாராட்டம்
2) மக்க ம் தைலவர்க ம் ய்ைம ம் ேநர்ைம ம் கைடப்பி த்தல்
3) சமத் வமான ஏற்ற தாழ் கள் அற்ற ச தாயம்
4) அறத்தின் வழியில் நியாயத்திற்கான ேபாராட்டம்
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தமிழீழ நாட் ன் வி தைலக்காக
களமா  ரச்சாவைடந்த 
மா ரர்களின் அண்ணளவான 
எண்ணிக்ைக?

1) 10,000
2) 20,000
3) 30,000
4) 40,000
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சிறிலங்கா இரா வத்தினரால் 
சிைதக்கப்பட்ட தமிழீழத்தி ள்ள 
மா ரர் யி மில்லங்கள் எத்தைன?

1) எைவ ம் அழிக்கப்படவில்ைல
2) 4
3) 7
4) அைனத் ம்
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ேபாட் யில் ஆர்வத் டன் கலந் ெகாண்ட அைனவ க்கும்
எம நன்றி.


