


1)நா�கடந் ்மிழீழ அர� 
2)வட��ககாடாட ்ீரமாான 
3)அ�ஸ்ிகரர� க்ர்த 
4)வி�கராாி� மாநில க்ர்த 



1)  7 நாடகக 
2)  8 நாடகக 
3)  10 நாடகக 
4)  12 நாடகக 



1)எதலாாள 
2)சஙகிர�ள 
3)பணடார வளாி�ள 
4)�ா�ககாடடள 



1)மாமாி்ர ெஜ���மார 
2)மாமாி்ர எரக�சர 
3)அளாா �ப்ி 
4)மாமாி்ர சிவரான 



1)்ி�மால 
2)மடட�காகள 
3)�ாழகபாபன 
4)�தாலல்ீ� 



1)ககபத. ரா� 
2)ககபத. சஙகர 
3)ககபத. கிட� 
4)2ஆன ெலக. மால்ி 



1)இந்ி�ா 
2)இலஙாக 
3)மகலசி�ா 
4)சீாா 



1)சிடாி 
2)ெமதகபண 
3)காளபரா 
4)கபரல 



1)2007 
2)2008 
3)2009 
4)2010 



1)சிவகள 
2)மஞசக 
3)நீலன 
4)ெவகாா 



1)கஜாள ஹவாட 
2)ஸ ாீபள ஸமில 
3)ெகவிள ரட 
4)கஜாள பிறனபி 



1)சண ாிவி 
2)ஜி ாிவி 
3)விஜய ாிவி 
4)காலஞர ாிவி 



1)கநாபத 
2)ஒஸகார 
3)ள�கர 
4)கிராமி 



1)ஜகபாள 
2)சீாா 
3)இந்ி�ா 
4)அ�ஸ்ிகரர�ா 



1)காடா 
2)பிாில்ாாி�ா 
3)சீாா 
4)பிராளஸ 



1)ரஹமாள 
2)ாவர�ல் 
3)கமதஹாசள 
4)இாா�ராஜா 



1)மககஸ �ப்ி 
2)விஸவநா்ள ஆாந 
3)�றறாாஸவரள 
4)�மாி ஆாந்ள 



1)�கரமபி பார்ி�ார 
2)்ி�வக்வர 
3)ஔாவ�ார 
4)நாவலர 



1)30 கப��� 
2)12 கப��� 
3)18 கப��� 
4) 6 கப��� 



1)$3.50 
2)$2.50 
3)$3.00 
4)$2.75 



1)3/4 
2)6/7 
3)8/9 
4)4/5 



1)7 
2)12 
3)10 
4)30 



1)12 
2)247 
3)30 
4)18 



1)ஈ 
2)ழ 
3)ா 
4)ல 



1)இந்ிரா காந்ி 
2)பிர்ீபா பட்த 
3)அளாா ெ்கரசா 
4)அளாா �ப்ி 



1)அ�ஸ்ிகரர�க பிர்மர 
2)அ�ஸ்ிகரர� ெவாி�ற� அாமசசர 
3)அ�ஸ்ிகரர� பா்காகள அாமசசர 
4)அ�ஸ்ிகரர� ஜாா்ிப்ி 



 01 
02 

03 
04 



கபாட்�ித ஆரவல்டள கலந்ெகாணட 
அாாவ���ன எம் நளறி. 


	நாட்டுப்பற்றாளர் நாள்�பொது அறிவுப் போட்டி�2010
	அண்மையில் அவுஸ்திரேலியா தமிழர்களால் நடத்திமுடிக்கப்பட்ட தேர்தல் என்ன?
	நீர்கூட அருந்தாது உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர்நீத்த தியாகி திலீபன் எத்தனை நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்?
	தமிழீழத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தை ஆட்சிசெய்த பண்டைத்தமிழ் மன்னன்?
	எந்த நாட்டுப்பற்றாளர் உயிர்நீத்த நாளில், தமிழீழ நாட்டுப்பற்றாளர் நாள் நினைவு கூரப்படுகின்றது?�
	அன்னை பூபதி அவர்கள் தமிழீழத்தின் எந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தவர்?
	வெளிநாட்டிலிருந்து தமிழீழம் நோக்கிப் கடல்வழியாக பயணிக்கும்போது உயிர்நீத்த முன்னாள் தளபதி யார்?
	அவுஸ்திரேலியாவின் சனத்தொகை எந்த நாட்டின் சனத்தொகைக்கு அண்ணளவாகச் சமனானது?
	அவுஸ்திரேலியாவின் தலைநகரம் எங்கு அமைந்துள்ளது?
	அவுஸ்திரேலியப் பழங்குடியினர்க்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதை உணர்ந்து அதற்காக அவுஸ்திரேலியா வருந்துவதாக பிரதமர் கெவின் ரட் அறிவித்தார். இது எத்தனையாம் ஆண்டு நடந்தது?
	அவுஸ்திரேலியத் தேசியக் கொடியில் இல்லாத நிறம் என்ன?
	அவுஸ்திரேலியாவின் தற்போதைய பிரதமர் யார்?
	அவுஸ்திரேலியாவில் ஒளிபரப்பாகும் ஈழத்தமிழ் தொலைக்காட்சி எது?
	உலகில் திரைப்படங்களுக்காக வழங்கப்படும் உயரிய விருது எது?
	உலகிலேயே சனத்தொகை கூடிய நாடு?
	2012 இல் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டி நடைபெறவுள்ள நாடு?
	2010 இல் கிராமி விருது பெற்ற தமிழர் யார்?
	சதுரங்க விளையாட்டின் உலக வெற்றியாளராகத் திகழும் தமிழர் யார் ?
	திருக்குறளை எழுதிய தமிழ்ப்பெரியார் யார்?
	12 பென்சில்களையும் 18 பேனாக்களையும் ஆகக்கூடியது எத்தனை பேருக்கு சமமாகப் பங்கிடலாம்?
	ஐந்து மாம்பழங்களை வாங்குவதற்கு $12.50 செலவானால், மாம்பழம் ஒன்றின் விலை என்ன?
	பின்வருவனவற்றில் மிகப்பெரிய பெறுமதி கொண்ட பின்னம் எது?
	ஆங்கில மொழியில் 5 உயிர் எழுத்துக்கள் உள்ளன. தமிழ் மொழியில் எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் உள்ளன?
	தமிழ் மொழியிலுள்ள மொத்த எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை?
	தமிழீ_ம் இச்சொல்லில் விடுபட்ட எழுத்து?
	படத்தில் இருப்பவர்?
	படத்திலிருப்பவர் வகிக்கும் பதவி என்ன?
	படத்திலிருப்பவற்றில், தமிழீழத் தேசியப் பறவை எது?(இலக்கத்தைக் கூறுக)
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