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அவிவல ல ழ ர்த்க் சகாள்ல  ஊப்ப ஷ? 

  

அவிவல ல ழ ர்த்க் சகாள். இ வ்சலாருல ரும் ம ற்வ ல ர்க ளுக்ஹ கூறும் அவிவுவர. ஈங்க ள் 

ஹளந்வதக வழ ஊங்க ள் ப ள்ழிக்ஹ, க ல்லூரிக்ஹ அனுப்புங்க ள். நாங்க ள் அல ர்க ழின் அவிவல ல ழ ர்த் 

லிகிறவாம். இ திருட்க் க ய லாழி ஆ ிரிய  சகாள்வழக்கூட்ட ங்க ழின் சபாய்யுவர. அவிவல 

ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ  ருல ன் ப ற  ஆண்க ள் ப ள்ழி ச ன்று, புத்த க ங்க ள் ப ற ப ஷத், பாட ங்க ள் ப ற  

ப யின்று, றதர்வுக ள் ப ற ஊழுதி, ப ட்ட ங்க ள் ப ற சபவ றலண்மா? றதவலயில்வற.  ிந்திக்ஹம் 

திவ ஶிருக்கிவதா ஈன்ஶிட ம்? அ றபாம். நான் காட்ம் ல ளியில்  ிந்தித்ப் பார். ல ழ ரும் ஈன் அவிவு. 

 

றகள்லி: ன்வவப்ப ற்வி ஊன் அவிவல ல ழ ர்த்க் சகாள்ல  ஊப்ப ஷ? 

 

ப தில்: ன்வவப்ப ற்வி அவிய ப்ப ட  றலண்ஷய வலக வழ அவியும்றபா அவதப்ப ற்விய  ஈன் அவிவு ல ழ ரும். 

 

ன்வவப்ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 

ஈன்வஶப்ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. ஈன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. ஈன்ஶிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. ஈன்றஶா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. ஈன்வஶப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. ஈன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. ஈஶ க்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. ஈன்ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 

ஊன்வஶப்ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. ஊன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. ஊன்ஶிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. ஊன்றஶா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. ஊன்வஶப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. ஊன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. ஊஶ க்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. ஊன்ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

  

 

ஸிட்ப 
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ரு ஆவைப்ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ஶிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றஶா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வஶப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல னுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அலஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 

ரு சபண்வைப் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 
“சமய்ப்சபாருள் அவிலல்ற!  

சமய்ப்சபாருள் காண்ப தான் அவிவு!” 

 
ஊப்சபாருள் யார்யார்லாய்க் றகட்பினும் அப்சபாருள் 

சமய்ப்சபாருள் காண்ப தவிவு.          (ஹவள் ஊண் : 423) 

 

 

றர லிஷயத்வத பற லிதங்கழில் கூவமுஷயும். கூவிய லிதம் புதி ஊன்பதால் கூவிய லிஷயமும் புதி 

ஊன்று அர்த்தமல்ற. ன்வவப் பற்வி றமற்கூவிய லிஷயங்கவழ சலவ்றலவாஶ லார்த்வதகவழக்சகாண் 

சலவ்றலவாஶ புதிய லிதங்கழில் கூவமுஷயும். ன்வவப் பற்வி ரு லிஷயத்வத ருலர் புலிதமாகக் 

கூவிஶாலும், அலர் கூறும் லிஷயம் புதிதாஶா ஊன்பவத ஊண்ைிப்பார்க்கறலண்ம். அவியப்பம் 

லிஷயமும் சபாருளுக்ஹப் சபாருள் மாறுபகிவதா ஊன்பவதயும் ஊண்ைிப் பார்க்கறலண்ம்! 

அவியப்பம் லிஷயங்கள் சபாருளுக்ஹப் சபாருள் மாவக்கூஷயதல்ற. You will discover the same 

laws of nature in anything and everything! இ ஹவித் றமலும் லிலரங்கள் றலண்றலார் 

KNOWLEDGE EXPANSION MANUAL- பார்க்கவும். 

 
ரு லிஷயத்வதக் கூவ சலவ்றலவாஶ லார்த்வதகள்: 
 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

பாகம், பஹதி, பிரிவு, அங்கம், அங்கத்திஶர், ஈறுப்பு, ஈறுப்பிஶர், கட்டம், பக்கல், கூறு, காண்டம், 

மூறகம், மூறகத்லம், பின்ஶம், ண், க்ஹ, ஈள்ழடங்கிய சபாருள், லஹப்பு, பஹப்பு, 

ழிமம், பங்ஹ, ண்டம், சலட்த் ண்டம், பகவு, வவ, ஈள்ழடக்கமாகக் சகாண்ஷரு, 

ஈட்கூவாகக் சகாண்ஷரு, ஈட்சபாதி, காற அழவு, பருலம், Part, Component, Element, 

Factor, Fraction, Fragment, Ingredient, Member, Quantum, Section, Sector, Segment, 

Division, Piece, Portion, Compartment, Region, Domain, Unit, Phase, Particular, consists 

of, comprise, contains, includes, content, constituents, be a part of, not whole, period 
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2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

‘ஊங்கிட்ட இருப்ப றலவ ஊலங்கிட்ட இருக்ஹ’ ஊஶ பறர் கூவக் றகட்ஷருக்கிறவாம். ‘அலங்கிட்ட 

இருப்ப ஊன்ஶிடமில்வறறய’ ஊஶ  ிறர் புறம்பக் றகட்ஷருக்கிறவாம். இ ப்பிதல். ஊங்கிட்ட 

இருப்ப றலவ ஊத்தவஶ றபரிடம் இருக்ஹ? இ ப்பிட்டபின் ஊண்ைிக் கைக்கிடல். பரலல், 

ப்பீ, த்ப்பார், ப்பி, றர மாதிரியாஶசதன்று சதரிலி, த்தசதஶ லிலரித்வர, 

ப்புப்பஷகவழத் தா, ப்பீ ச ய், ப்புவம காட், ப்பாக, ப்புவம, த்த தன்வம, ப்பு, 

த்திவ வு, ப்புவடவம, அவமப்சபாற்றுவம, அவமப்சபாப்பு, ஈடசஶாத்திவ யும் பண்பு, 

த்தலஷல, த்த, ப்புவமயுவடய, றபான்விருக்கிவ, நகறி, றபாறிவக, பஷசய, பிரதி, நகல், 

அறத மாதிரி, பிரதிவம, றபான்விருத்தல், த்திருத்தல், றர மாதிரியாஶ, ன்று றபான்வ, 

அறபாறறல, றரமாதிரி, றர லவகவம, அறத தன்வமயாஶ, றர இயல்புவடய, அறத 

லவகயாஶ, றர மாதிரிப்பட்ட, றர லவகயாஶ தன்வம, அறல றபான்வ,  மன்,  மம், 

 ரி மமாஶ, நிகராஶ,  மாஶப் பஹதி,  மாஶ,  மன்பாட்த் தத்லம், Distribution, Abundance, 

Comparable, Analogy, Homology, Homologue, Clone, Copy, Analog, Analogous, 

Resembling, Resemblance, Alike, Similar, Same, Sameness, Identical, Equal, Similarly, 

Equally, Synonymous, Equivalence, Equivalent, Different, Difference, Unique, Unlike, 

Dissimilar, Distinct, ஊங்கிட்ட இருப்ப றலவ ஊத்தவஶ றபரிடம் இருக்ஹ? How often, How 

frequent, How many, frequency, ஊண்ைிக்வக, ஊண்தல், அழலிடல், அழலீ 

[frequency = ஊண்ைிக்வக, ஊத்தவஶ தடவல, ஊத்தவஶ முவவ] 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

இவைப்பு, பிவைப்பு, ஈவவு, சதாடர்பு, சதாஹத்தலரிவ , இவை, ற ர், சபாருந்தவல, 

ன்றுபத், ற ர்த்க்கட், இைக்கி ருநிவறப்பத், கருத்தில் இவை, சதாடர்புபத், 

பிவலற்றுடன் கூ,  ம்பந்தம், இவைத்தல், பிவை, சதாடர் றகாவல, சகாக்கி, சகாளுலி, 

இவடயிவைப்புக்கருலி, இவடயிவைப்புப் சபாருள், இவட இவைப்பாழர், இவடநிரப்பீ, 

கட், கட்ப்பா, றகாவலப்பத், Connectivity, Connect, Connection, Relation, Link, 

Bond, Bind, Associate, Attachment, interconnection, Hookup, Joining, Joint, Junction, 

Join, Ligament, Ligation, Relationship, Tie, Combine, Affix, Fasten, Append, Linkage, 

Connective, Concatenate 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

பாதிப்பு, தாக்கம், தாக்ஹ, இயக்ஹ, சதாந்தரவு ச ய், அவமதிவயக்ஹவற, ஈவறவுச ய், 

இவடயிட்த் த, சதால்வறசகா, ஹளப்பு, கறக்ஹ, கிழர்ச் ி, தூண் , தூண்டல், தூண்ஷச் 

ச யறாற்றுலி, Disturb, Induce, Influence, Kick, Knock, Bang, Crush, Injure, Motivate, 

Affect, Tamper, Disturbance, Force, push, pull, Arouse, Evoke, Perturb, Excite, Inspire, 

Rouse, Stimulate, Stimuli, Stimulant, Compel, Cause, Effect, Response 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

ஈரு, ஈருலம், லஷலம், ரூபம், மூர்த்தி, றதாற்வம், பஷலம், லஷவு, ஈருவு, ஈருலவரத்றதாற்வம், 

றதாற்வம், ஈருக்காட் ி, காட் ியுரு, பிளம்புரு, சமய்யுருலம், புவலஷலம், லஷலறலறுபா, லவக 

மாதிரி, றகாறம்,  ீர், ழுங்கவமப்பு, ழுங்கவமலாஶ லஷலம், ஈருச்ச ப்பம், ஈருலாக்கம், 

சதாற்றுலித்தல், ஈருமாற்வம், ஈருலம் மாறுதல், மாற்வம், ஸ்திதி, நிவற, நிவறவம, பருலம், Form, 

Shape, Topology, Order, reorder(=change), transformation, transition, state, stage 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

‘இல றபாஶ ஊன்ஶ, இலளுக்ஹப் பதிறா இன்சஶாருத்தி  ிக்கலா மாட்டா’, ‘இந்த இடம் 

இல்றாட்டா ஊன்ஶ, இதற்ஹப் பதிறா இன்சஶாரு இடம் இருக்ஹமல்ற’, ‘இப்ப றபாஶ றபாஹ, 

இதற்ஹ பதிறா பின்ஶாஷ ச ஞ்க்கறாம்’, ‘இந்த றலவற றபாஶால் றபாகட்ம், இதற்ஹப் பதிறா  
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இன்சஶாரு றலவற றதஷக் சகாள்ழறாம்’,  மாற்று, பகரம், பதிறீ, பதிறி, இ, பதிறாள், 

மாற்வாள், மாற்வீ ச ய், இசகா, மாற்வாள், பதிற்சபாருள், மாற்றுப்சபாருள், பகரப்றபாறி, 

பதில் ற்பா ச ய், பதிறாள் அமர்த், மாற்வீ ச ய், இருந்ம், பகரமாக, பதிறாக, இடாக, அ 

இருந்தால் ஊன்ஶ ச ய்ல? அ இல்றாலிட்டால் ஊன்ஶ ச ய்ல? மற்வபஷ, இல்வறசயஶின், 

நிவறவமகள் றலவாஶவலயாயிருந்தால், அல்ற, சபயராள், பதிறாக அனுப்பு, மாற்று மருந், 

லாய்ப்பு, Substitute, Instead, Else, Instead of, Spare, Surrogate, Depute, As an 

alternative to, In lieu of, In place of, In preference, Either, or, otherwise, possibilities, opt, 

option [Note: comparison ≠ substitution]  

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

அ ஊக்ஹ? அலள் ஊக்ஹ? அலன் ஊக்ஹ? அ ஊக்ஹப் பயன்? அலள் ஊக்ஹப் பயன்? 

அலன் ஊக்ஹப் பயன்? அ ஊக்ஹத் றதவல? அலள் ஊக்ஹத் றதவல? அலன் ஊக்ஹத் 

றதவல? அதஶாசறன்ஶ பறன்? அதஶாசறன்ஶ பயன்? அலழாசறன்ஶ பயன்? 

அலஶாசறன்ஶ பயன்? அ ஊஶக்ஹ ன் றதவல? அலன் ஊஶக்ஹ ன் றதவல? அலள் 

ஊஶக்ஹ ன் றதவல? ஈபறயாகம், பயன்பா, பயன், பறன், நற்பறன், தூர்பறன், பிரறயாஜஶம், 

அல ியம், றதவலயுள்ழலஶாயிரு, றலண், றலண்ஷயிரு, றலண்ஷய சபாருள், நாட்டம், 

றலண்டப்பம் சபாருள், பூர்த்தி ச ய், Use, useful, fulfill, need, requirement, benefit, satisfy 

 
ன்வவப்ப ற்வி அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்பட றலண்ஷயவலகள் ஊவலசயன்பவத இன்வவய 

ஆ ிரியர்கள் மாைலர்களுக்ஹப் றபாதிப்ப கிவடயா. கருத்க் றகார்வலயற்வ காகிதக் ஹப்வபகழின் 

சதாஹப்புதான் இன்று தமிளக மாைலர்களுக்ஹப் பாடப்புத்தகம். ன்வவப்ப ற்வி தன் அவிவல 

ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்பட றலண்ஷயவலகள் ஊவலசயஶ அவியாதலன் ஊப்பஷ ஈஶக்ஹ 

ன்வவப்ப ற்வி அவிவல லழர்த்க்சகாள்ழ  ரியாஶ லளிகாட்ட முஷயும்? பைத்வத ‘ஆ ிரியன்’ ஊன்வ 

றபார்வலயில் இருக்ஹம் எநாய்கழிடம் சகாத் முட்டாள் ஆகிலிடாறத! நான் இங்ஹ காட்ஷயுள்ழ 

லளிவயத் தலறு ஊஶச் ட்ஷக்காட்ம் அவிவுள்ழ ஆ ிரியன், றபரா ிரியன் ஊலஶால தமிளகத்தில் 

இருக்கிவாஶா? இருந்தால் றநரஷயாஶ சபா லிலாதத்திற்ஹ லரட்ம்!  
 

ஊவதச் ச த் கா றபாஹம் லவர மவக்காமல் இருக்கிவாறயா, அ மட்றம பஷப்பிவஶ, பஷப்பு, 

படமாஹம். றநற்றுப் பஷத்றதன். இன்று மவந்லிட்றடன் ஊன்விருப்பசதல்றாம் பஷப்புமல்ற, பாடமுமல்ற, 

பஷப்பிவஶயுமல்ற!  
 

சபாருளுக்ஹப் சபாருள் மாறுபம் ஊவும் லிதியல்ற. இடத்திற்ஹ இடம் மாறுபம் சபாருள் லிதியல்ற. 

ஆளுக்ஹ ஆள் மாறுபம் சபாருளும் லிதியல்ற. றநரத்திற்ஹ றநரம் மாறுபம் சபாருளும் லிதியல்ற. 

றதான்வி மவவயும் சபாருளும் லிதியல்ற. லிதியில் புவமவயப் புஹத்தமுஷயா. சபாருட்பஷ லிதியா? 

லிதிப்பஷ சபாருழா? லிதிப்பஷதான் ஊவும் ஊன்கிவ அவிலியல். லிதிப்பஷதான் லிமாஶங்கள் 

திட்டமிட் ஈருலாக்கப்பகின்வஶ.  லிதிப்பஷதான் வுகவைகளும், ராக்சகட்களும், ரயில் 

ஊஞ் ின்களும், கைிைிகளும் திட்டமிட் ஈருலாக்கப்பகின்வஶ. அவல இயங்ஹலம்   

லிதிப்பஷதான். ஈன் இதயமும், மூவழயும், கண்களும், மஶமும், ஈறகமும்  இயங்ஹல லிதிப்பஷதான். 

லிதியவியாதலன் திட்டமிட் லிமாஶங்கவழயும், ராக்சகட்கவழயும், ரயில் ஊன்ஜின்கவழயும், 

கைிைிகவழயும் ஈருலாக்ஹலதில்வற. ‘ஊப்சபாருள் யார்யார்லாய்க் றகட்பினும் அப்சபாருள் 

சமய்ப்சபாருள் காண்ப தவிவு.’  சமய்ப்சபாருள் = அளியாப்சபாருள் = லிதி. அதால, லிதிவயக் 

காண்பதான் அவிவு.   நாலுடன் இரண்வடக்கூட்ட லருலவத நிர்ையிக்ஹம் லிதி ஊன்ஶ?  ஆடன் 

சபண் கூஷஶால் லருலவத நிர்ையிக்ஹம் லிதி ஊன்ஶ? ஊவதச் ச ய்தால் ஊ லரும் ஊன்பவத 

நிர்ையிக்ஹம் லிதி ஊன்ஶ? ஊ ஊப்றபா ஊங்ஹ ஊப்பஷ நடக்ஹம் ஊன்பவத நிர்ையிக்ஹம் லிதி ஊன்ஶ? 

லிதிவய அவியும் முவவதான் அவிலியல். அவிவுவடயார் ஆல அவிலார்.  [ஆல = லிதிப்பஷ லருல] 

 



அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ?                                                               ப தில் ச ால் அவிலிருந்தால் . . .   

 You will discover the same laws of nature in anything and everything!
 

லிதியும் சபாருளும் ஈன் அவிவும்                      -o00o-                                                                 5 

லிதிகள்:  

1. ‘ஊப்சபாருளும் பஹதிகவழக் சகாண்ஷருக்ஹம்’ ஊன்ப லிதி. பஹதிகழற்வ சபாருள் ஊன்று ஊவும் 

இல்வற.  பஹதிகழற்வ ரு சபாருவழ மஶிதஶால் பவடக்க முஷயா.  

2. ‘ஊப்சபாருழில் இருப்பம் மற்வ தால ரு சபாருழில் இருக்ஹம்’ ஊன்ப லிதி. இவையற்வ 

சபாருள் ஊன்று ஊவும் இல்வற.  இப் பிரபஞ் த்திறிருக்ஹம் கூறுகவழக் சகாண்றட 

சபாருட்கள் பவடக்கப்பலதால்,  ரு சபாருழில் இருப்ப மற்வ தால ரு சபாருழிலும் 

இருக்ஹம். இவையற்வ ரு சபாருவழ மஶிதஶால் பவடக்க முஷயா. 

3. ‘ஊப்சபாருளும் மற்வ சபாருட்களுடன் சதாடர்பு சகாண்ஷருக்ஹம்’ ஊன்ப லிதி. ஊதறஶாம்  

சதாடர்பு இல்றாத சபாருள் ஊன்று ஊவும் இல்வற. ஈன் மஶதால் சதாடர்புசகாள்ழ முஷயாத 

சபாருவழ ஈன்ஶால் ஊண்ைமுஷயா. ஊதறஶாம் சதாடர்பு இல்றாத ரு சபாருவழ 

மஶிதஶால் பவடக்க முஷயா. 

4. ‘ஊப்சபாருளும் மற்வ சபாருட்கழால் பாதிக்கப்பம்’ ஊன்ப லிதி. ஊதஶாலும் பாதிக்கப்படாத சபாருள் 

ஊன்று ஊவும் இல்வற. ஊதஶாலும் பாதிக்கப்படாத ரு சபாருவழ மஶிதஶால் பவடக்க முஷயா. 

5. ‘ஊப்சபாருளுக்ஹம் ன்றுக்ஹ றமற்பட்ட ஈருக்கள் இருக்ஹம்’ ஊன்ப லிதி. றர ரு ஈருலில் 

மட்ம் ஈள்ழ சபாருள் ஊன்று ஊவும் இல்வற. றர ரு ஈருக்சகாண்ட சபாருவழ மஶிதஶால் 

பவடக்க முஷயா. ஈஶக்ஹ றர ரு ஈருதான் ஊனும் பட் த்தில் ஈன்ஶால் அவ ய முஷயா. ந ீ

அவ யும்றபா, நீ ரு ஈருலில் இருந் மற்சவாரு ஈருலிற்ஹ மாறுகிவாய். ஈஶக்ஹ றர ரு 

ஈருதான் ஊனும் பட் த்தில் மாற்வம் ஊன்பவத ருறபாம் ஈன்ஶில் காைமுஷயா.   

6. ‘ஊப்சபாருளுக்ஹம் மாற்றுப்சபாருட்கள் இருக்ஹம்’ ஊன்ப லிதி. மாற்வற்வ சபாருள் ஊன்று ஊவும் 

இல்வற. ரு சபாருள் மவவயும்றபா மற்சவாரு சபாருள் றதான்விறய ஆக றலண்ம். மாற்வற்வ 

ரு சபாருவழ மஶிதஶால் பவடக்க முஷயா. 

7. ‘ஊப்சபாருளுக்ஹம் பயன் ஈண்’ ஊன்ப லிதி. பயஶற்வ சபாருள் ஊன்று ஊவும் இல்வற.    

பிரபஞ் ம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

பிரபஞ் ம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

மஶித ஈடல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மஶித ஈடல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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தமிழ்நா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

தமிழ்நா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கலிதா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கலிதா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 

கண் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கண் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

திருக்ஹவள் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

திருக்ஹவள் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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ச ன்வஶ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ச ன்வஶ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கல்பஶா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கல்பஶா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 

கா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 மன்பா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 மன்பா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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மவர பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மவர ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 ிறஶகா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ிறஶகா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 

மூக்ஹ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மூக்ஹ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

நாையம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

நாையம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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திருச் ிராப்பள்ழி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

திருச் ிராப்பள்ழி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

அம்பிகா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

அம்பிகா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

நாக்ஹ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

நாக்ஹ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

லாக்கியம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ரு லாக்கியம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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றகாயம்புத்தூர் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

றகாயம்புத்தூர் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

பிரியாமைி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

பிரியாமைி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

லாய் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

லாய் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ச ால் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ரு ச ால் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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ற றம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ற றம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

பல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

பல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஊழுத் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ரு ஊழுத் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

தஞ் ாவூர் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

தஞ் ாவூர் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 



அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ?                                                               ப தில் ச ால் அவிலிருந்தால் . . .   

 You will discover the same laws of nature in anything and everything!
 

லிதியும் சபாருளும் ஈன் அவிவும்                      -o00o-                                                                 12 

றஜாதிகா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

றஜாதிகா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

சதாண்வட பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சதாண்வட ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 ிறப்பதிகாரம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ிறப்பதிகாரம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஹம்பறகாைம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஹம்பறகாைம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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கார்த்திகா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கார்த்திகா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

இதயம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

இதயம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

சதால்காப்பியம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சதால்காப்பியம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

திருசநல்றலறி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

திருசநல்றலறி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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புலஶா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

புலஶா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

இரத்தம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

இரத்தம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

மஹாபாரதம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மஹாபாரதம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கன்ஶியாஹமரி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கன்ஶியாஹமரி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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இரத்த  ிலப்ப பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

இரத்த  ிலப்ப ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ராமாயைம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ராமாயைம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

திருச்ச ந்தூர் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

திருச்ச ந்தூர் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

மீஶாட் ி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மீஶாட் ி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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இரத்த சலள்வழய பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

இரத்த சலள்வழய ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கறித்சதாவக பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கறித்சதாவக ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஸ்ரீரங்கம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஸ்ரீரங்கம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

றக்ஷ்மி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

றக்ஷ்மி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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ஊலும்பு பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஊலும்பு ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

இறக்கைம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

இறக்கைம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

தருமபுரி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

தருமபுரி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

அருைா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

அருைா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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கைிைி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கைிைி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

காறம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

காறம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? [the different parts of time - past, present & future] 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கிருஷ்ைகிரி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கிருஷ்ைகிரி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ராதா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ராதா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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நரம்பு பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

நரம்பு ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

பரதநாட்ஷயம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

பரதநாட்ஷயம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? [the different body movements in space] 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

சபாள்ழாச் ி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சபாள்ழாச் ி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 ீதா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ீதா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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மூவழ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மூவழ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ச யல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ரு ச யல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? [Every action is composed of several micro actions] 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கரூர் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கரூர் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 ரஸ்லதி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ரஸ்லதி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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மஶம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மஶம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஊழுறகால் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஊழுறகால் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

நாமக்கல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

நாமக்கல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 ங்கீதா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ங்கீதா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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வக பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

வக ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

அ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

அ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

உட்ஷ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

உட்ஷ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

றதலகி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

றதலகி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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கால் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கால் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

நீர் மூறக்கூறு பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

நீர் மூறக்கூறு ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

சகாவடக்காஶல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சகாவடக்காஶல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

அமுதா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

அமுதா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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லிரல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

லிரல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

லிமாஶம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

லிமாஶம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

சதன்கா ி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சதன்கா ி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ச ல்லி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ச ல்லி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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நகம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

நகம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

றலதிலிவஶ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ரு றலதிலிவஶ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? [the various phases of a chemical reaction] 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 ிலகா ி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ிலகா ி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

றகாகிறா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

றகாகிறா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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சதாவட பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சதாவட ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

பகலத் கீவத பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

பகலத் கீவத ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

புக்றகாட்வட பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

புக்றகாட்வட ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

அகிறா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

அகிறா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 



அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ?                                                               ப தில் ச ால் அவிலிருந்தால் . . .   

 You will discover the same laws of nature in anything and everything!
 

லிதியும் சபாருளும் ஈன் அவிவும்                      -o00o-                                                                 27 

கல்றீரல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கல்றீரல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

வபபிள் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

வபபிள் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 ிலகங்வக பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ிலகங்வக ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஆறராகி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஆறராகி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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 ிறுநீரகம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ிறுநீரகம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

வ க்கிள் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

வ க்கிள் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ராறமஸ்லரம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ராறமஸ்லரம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

அனுயா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

அனுயா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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 ிறுநீர் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ிறுநீர் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

றமாட்டார் வ க்கிள் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

றமாட்டார் வ க்கிள் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

காதல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

காதல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

அபீஶா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

அபீஶா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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மறம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மறம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஈடலுவவு பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஈடலுவவு ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? [the various body movements] 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

திண்க்கல் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

திண்க்கல் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஷீறா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஷீறா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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லிந் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

லிந் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

லீ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ரு லீ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

இறரா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

இறரா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

மாறிஶி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மாறிஶி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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சதாப்புள் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சதாப்புள் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஹம்பம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஹம்பம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? [ஹம்ப அங்கத்திஶார்கள்] 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

பாறக்கா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

பாறக்கா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

லித்யா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

லித்யா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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தவறமுஷ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

தவறமுஷ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 முதாயம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 முதாயம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? [அங்கத்திஶர்கள்] 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஊர்ைாஹழம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஊர்ைாஹழம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 றராஜா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 றராஜா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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DNA பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

DNA ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

 ட்டம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

 ட்டம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

திருலஶந்தபுரம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

திருலஶந்தபுரம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ராஜஸ்ரீ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ராஜஸ்ரீ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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RNA பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

RNA ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

லரறாறு பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

லரறாறு ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஹருலாயூர் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஹருலாயூர் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ஸ்ரீறதலி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஸ்ரீறதலி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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ஜீன் (gene) பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஜீன் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

முக்றகாைம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

முக்றகாைம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

நாகப்பட்ஷஶம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

நாகப்பட்ஷஶம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

மல்றிகா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மல்றிகா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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ஹறராறமாற ாம் (chromosome) பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ஹறராறமாற ாம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

றகா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ரு றகா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

காவரக்ஹஷ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

காவரக்ஹஷ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கஶகா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கஶகா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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புரதம் (protein) பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

புரதம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

புள்ழி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ரு புள்ழி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

திருமயம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

திருமயம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கீதா பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கீதா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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அமிறஶா அமிறம் (amino acid) பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

அமிறஶா அமிறம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

சகாறஸ்ட்ரால் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சகாறஸ்ட்ரால் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

மன்ஶார்ஹஷ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மன்ஶார்ஹஷ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கறாராைி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கறாராைி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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பூ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

பூ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

காற்று பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

காற்று ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

மு ிவி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

மு ிவி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கஶிசமாளி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கஶிசமாளி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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சகாய்யாப்பளம்  பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சகாய்யாப்பளம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

ழி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

ழி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? [photons] 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

சதாட்ஷயம் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

சதாட்ஷயம் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கண்ைகி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கண்ைகி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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பாக்ஸரியா (bacteria) பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

பாக்ஸரியா ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

வலரஸ் பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

வலரஸ் ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

லால்பாவவ பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

லால்பாவவ ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அத ன் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அதிறிருப்ப , ம ற்வ  ஊதிறிருக்கிவ ? 

3. அத றஶா இவைந்திருப்ப வலக ள் ஊவல? 

4. அவதப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அத ன் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அத ற்ஹப் ப திறாக  இருக்ஹம் மாற்றுக ள் ஊவல? 

7. அத ஶால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 

கவறலாைி பற்வி அவிவு இருக்கிவ தா ஈஶ க்ஹ? 

கவறலாைி ப ற்வி ஈன் அவிவல ல ழ ர்த்க்சகாள்ழ அவியப்ப ட  றலண்ஷயவலக ள்: 

1. அல ழின் பாக ங்க ள் ஊவல? 

2. அல ழிட மிருப்ப , ம ற்வ  ஊல ரிட ம் இருக்கிவ ? 

3. அல றழா இவைந்திருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

4. அல வழப் பாதிப்ப வலக ள் ஊவல? 

5. அல ழின் ஈருக்க ள் ஊவல? 

6. அல ளுக்ஹப் ப திறாக  இருப்ப ல ர்க ள் யார்? 

7. அல ழால் ற்ப ம் ப ய ன்க ள் ஊவல? 
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