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எந்த நாட்டுப்பற்றாளர் உயிர்நீத்த நாளில், 

தமிழீழ நாட்டுப்பற்றாளர் நாள் நினைவு

கூரப்படுகின்றது?

1)மாமைிதர் பெயக்குமார்

2)மாமைிதர் எலிபயசர்

3)அன்னை பூபதி

4)மாமைிதர் சிவராம்
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அன்னை பூபதி அவர்கள் தமிழீழத்தின் எந்த

மாவட்டத்தில் பிறந்தவர்?

1)திருபகாணமனை

2)மட்டக்களப்பு

3)யாழ்ப்பாணம்

4)முல்னைத்தீவு
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அண்னமயில் அவுஸ்திபரலியாவில் நனடபபற்ற

சைத்பதானகக் கணக்பகடுப்பின்படி அண்ணளவாக

தமிழர்களின் எண்ணிக்னக எவ்வளவு?

1) 25, 000

2) 50, 000

3) 75, 000

4) 100, 000
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இம்மாதத்தில் பமல்பபணில் தமிழ்அகதிகள்

பைர் பத்து நாட்களாக உண்ணாவிரதம்

இருந்தார்கள். எத்தனை தமிழ் அகதிகள்

அவ்வாறு உண்ணாவிரதம் இருந்தார்கள்?

1) 12

2)18

3) 25

4) 34
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தியாகி திலீபன் அவர்கள் உண்ணாவிரதம்

இருந்து உயிர்நீத்த இடம் எது?

1) நல்லூர்

2) திருமனை

3) மன்ைார்

4) மட்டக்களப்பு
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இைங்னகத்தீவின் எந்த நகரத்னதத்

தனைநகராகக் பகாண்டு எல்ைாளன் என்ற தமிழ்

மன்ைன் அரசாண்டான்?

1)யாழ்ப்பாணம்

2)மன்ைார்

3)அனுராதபுரம்

4)மட்டக்களப்பு
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தமிழீழத்தின் எந்த மாவட்டம் ”மீன்பாடும்

பதைாடு” என்று அனழக்கப்படுகின்றது?

1)மட்டக்களப்பு

2)மன்ைார்

3)முல்னைத்தீவு

4)கிளிபநாச்சி
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தமிழீழத்தின் தனைநகராக எந்த மாவட்டம்

கருதப்படுகின்றது?

1)கிளிபநாச்சி

2)யாழ்ப்பாணம்

3)திருபகாணமனை

4)மன்ைார்
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பின்வருவைவற்றுள் அவுஸ்திபரலியப்

பூர்வகுடிகளாை அபபாாிென் இைத்தின்

பகாடியில் உள்ள நிறம் எது? 

1)கறுப்பு

2)பச்னச

3)நீைம்

4)பவள்னள
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அவுஸ்திபரலியாவின் தற்பபானதய பிரதமர்

யார்?

1)பொன் ஹவாட்

2)ஸ் ாீபன் ஸ்மித்

3)பகவின் ரட்

4)ெூலியா கிைாட்

11



உைகிபைபய சைத்பதானக கூடிய நாடு?

1)ெப்பான்

2)சீைா

3)இந்தியா

4)அவுஸ்திபரலியா
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தற்பபாது உைக சைத்பதானக அண்ணளவாக

எவ்வளவு?

1)500 பில்லியன்

2)20 பில்லியன்

3)7 பில்லியன்

4)2 பில்லியன்
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திருக்குறனள எழுதிய தமிழ்ப்பபாியார் யார்?

1)சுப்ரமணிய பாரதியார்

2)திருவள்ளுவர்

3)ஔனவயார்

4)ஆறுமுக நாவைர்
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ஐம்பதாவது ஆண்டு நினறவில்

பகாண்டாடப்படும் விழா எது?

1)பவள்ளி விழா

2)பபான் விழா

3)பவள விழா

4)னவர விழா
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உபராமன் இைக்க முனறயில் 50 ஐக் குறிக்கப்

பயன்படுத்தப்படும் எழுத்து எது?

1)D

2)L

3)M

4)C
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உபராமன் இைக்க முனறயில் 500 ஐக் குறிக்கப்

பயன்படுத்தப்படும் எழுத்து எது?

1)D

2)L

3)M

4)C
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படத்தில் இருப்பவர் யார்?

1)ஆபிரகாம் லிங்கன்

2)பிடல் காஸ்ட்பரா

3)பநல்சன் மண்படைா

4)மார்டீன் லாதர் கிங்
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படத்திலிருப்பவற்றில், தமிழீழத் பதசியப் 

பறனவ எது?(இைக்கத்னதக் கூறுக)

01
02

03

04
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பபாட்டியில் ஆர்வத்துடன் கைந்துபகாண்ட

அனைவருக்கும் எமது நன்றி.



பின்வருவைவற்றில் மிகப்பபாிய பபறுமதி

பகாண்ட பின்ைம் (FRACTION) எது?

1)3/4

2)9/10

3)8/9

4)10/12
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பின்வருவைவற்றில் மிகச்சிறிய பபறுமதி

பகாண்ட பின்ைம் (FRACTION) எது?

1)1/4

2)1/10

3)1/9

4)1/12
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ஆங்கிை பமாழியில் 5 உயிர் எழுத்துக்கள்

உள்ளை. தமிழ் பமாழியில் எத்தனை

உயிபரழுத்துக்கள் உள்ளை?

1)7

2)12

3)10

4)30
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தமிழ் பமாழியிலள்ள பமாத்த எழுத்துக்களின்

எண்ணிக்னக?

1)12

2)247

3)30

4)18
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அண்மையில் ப ொருளொதொர வீழ்ச்சிமைச் சந்தித்த

ஐரரொப்பிை நொடு எது?

1)பிாித்தாைியா

2)பிரான்ஸ்

3)னசப்பிரஸ்

4)பெர்மைி
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அண்னமயில் மரணித்த முைபதவிவகித்த

பபண்மணியின் பபயர்?

1)மாக்கிரட் தச்சர்

2)பகால்டா பமயர்

3)பார்பரா காஸ்ாில்

4)ஏஞ்சைா பமக்பகல்
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