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அிவந ந ப ர்த்ளக் சகாள்ந ள ஊப்ண ? 

 

ண நருடங்கள் ணள்பிக்யச் ச ன்று, ண புத்கங்கபில் ண ணாடங்கள் ணத்ள, ண 

தர்வுகள் ஊழுி, ஈக்கச்  ிந்ித்ள, நிஞ்ஞா ரீிாக நி நி ஆாய்ச் ி ச ய்ள, 

ன்வப் ணற்ி ருநன் ஊறத்ளவக்கப்தணாநள: 

 அவப் ணாகம் ணாகதாகப் ணிரிக்காம். 

 அில் இருப்ணள வநற்ிலும் இருக்கிள. 

 அள வவநகளுடன் இவந்ள சாடர்ணில் ஈள்பள. 

 அள தற்வநகபால் ணாிக்கப்ணறகிள. அளவும் தற்வநகவபப் ணாிக்கிள. 

 அற்ய ன்றுக்யம் ததற்ணட்ட ஈருக்கள் இருக்கிள. அள ரு ஈருநில் இருந்ள தற் 

ஈருக்களுக்ய தாிச் ச ல்க்கூள. 

 அற்யப் ணிாக தாற்றுக்கள் இருக்கின். 

 அள ணற் ன்ல். அள ணனுள்ப ன்ாயம். 

இவந நி, ன்வப் ணற்ி தநறு ாநளம் ருநன் ஊறத்ளவக்கிாா? 

 

அிவந ந ப ர்த்ளக் சகாள். இள வ்சநாருந ரும் த ற் ந ர்க ளுக்ய கூறும் அிவுவ. ஈங்க ள் 

யனந்வக வப ஊங்க ள் ண ள்பிக்ய, க ல்லூரிக்ய அனுப்புங்க ள். ாங்க ள் அந ர்க பின் அிவந ந ப ர்த்ள 

நிறகிதாம். இள ிருட்றக் க  நாபி ஆ ிரி  சகாள்வபக்கூட்ட ங்க பின் சணாய்யுவ. அிவந 

ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப  ருந ன் ண   ஆண்றக ள் ண ள்பி ச ன்று, புத் க ங்க ள் ண  ண த்ள, ணாட ங்க ள் ண   

ண ின்று, தர்வுக ள் ண  ஊழுி, ண ட்ட ங்க ள் ண  சண தநண்றதா? தவநில்வ.  ிந்ிக்யம் 

ி ிருக்கிா ஈன்ிட ம்? அள தணாளம். ான் காட்றம் ந னிில்  ிந்ித்ளப் ணார். ந ப ரும் ஈன் அிவு. 

 

தகள்நி: ன்வப்ண ற்ி ஊன் அிவந ந ப ர்த்ளக் சகாள்ந ள ஊப்ண ? 

 

ண ில்: ன்வப்ண ற்ி அி ப்ண ட  தநண் வநக வப அியும்தணாள அவப்ண ற்ி  ஈன் அிவு ந ப ரும். 

 

ன்வப்ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 

ஸிட்ப 

நிியும் சணாருளும் ஈன் அிவும் 
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ஈன்வப்ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. ஈன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. ஈன்ிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. ஈன்தாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. ஈன்வப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. ஈன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. ஈ க்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. ஈன்ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 

ஊன்வப்ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. ஊன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. ஊன்ிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. ஊன்தாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. ஊன்வப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. ஊன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. ஊ க்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. ஊன்ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

  

ரு ஆவப்ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந ிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந னுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அநால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 

ரு சணண்வப் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 

 

“சதய்ப்சணாருள் அிநல்!  

சதய்ப்சணாருள் காண்ணள ான் அிவு!” 
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ஊப்சணாருள் ார்ார்நாய்க் தகட்ணினும் அப்சணாருள் 

சதய்ப்சணாருள் காண்ண ிவு.          (யள் ஊண் : 423) 

 

த நிஷத்வ ண நிங்கபில் கூமுயும். கூி நிம் புிள ஊன்ணால் கூி நிஷமும் புிள 

ஊன்று அர்த்தல். ன்வப் ணற்ி ததற்கூி நிஷங்கவப சநவ்தநா நார்த்வகவபக்சகாண்ற 

சநவ்தநா புி நிங்கபில் கூமுயும். ன்வப் ணற்ி ரு நிஷத்வ ருநர் புளநிதாகக் 

கூிாலும், அநர் கூறும் நிஷம் புிளாா ஊன்ணவ ஊண்ிப்ணார்க்கதநண்றம். அிப்ணறம் 

நிஷமும் சணாருளுக்யப் சணாருள் தாறுணறகிா ஊன்ணவயும் ஊண்ிப் ணார்க்கதநண்றம்! 

அிப்ணறம் நிஷங்கள் சணாருளுக்யப் சணாருள் தாக்கூல். You will discover the same 

laws of nature in anything and everything! இள யித்ள ததலும் நிநங்கள் தநண்றதநார் 

KNOWLEDGE EXPANSION MANUAL- ணார்க்கவும். 

 
ரு நிஷத்வக் கூ சநவ்தநா நார்த்வகள்: 
 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

ணாகம், ணயி, ணிரிவு, அங்கம், அங்கத்ிர், ஈறுப்பு, ஈறுப்ணிர், கட்டம், ணக்கல், கூறு, காண்டம், 

மூகம், மூகத்ளநம், ணின்ம், ளண்ற, ளலக்ய, ஈள்படங்கி சணாருள், நயப்பு, ணயப்பு, 

ளபிதம், ணங்ய, ளண்டம், சநட்றத் ளண்டம், ணகவு, ளவ, ஈள்படக்கதாகக் சகாண்ரு, 

ஈட்கூாகக் சகாண்ரு, ஈட்சணாி, கா அபவு, ணருநம், 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 

 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

‘ஊங்கிட்ட இருப்ணள தந ஊநங்கிட்ட இருக்ய’ ஊ ணர் கூக் தகட்ருக்கிதாம். ‘அநங்கிட்ட 

இருப்ணள ஊன்ிடதில்வத’ ஊ  ிர் பும்ணக் தகட்ருக்கிதாம். இள ப்ணிறல். ஊங்கிட்ட 

இருப்ணள தந ஊத்வ தணரிடம் இருக்ய? இள ப்ணிட்டணின் ஊண்ிக் கக்கிடல். ணநல், 

ப்ணீற, த்ளப்ணார், ப்ணிற, த தாிரிாசன்று சரிநி, த்ச நிநரித்ளவ, 

ப்புப்ணகவபத் ா, ப்ணீற ச ய், ப்புவத காட்ற, ப்ணாக, ப்புவத, த் ன்வத, ப்பு, 

த்ிவ வு, ப்புவடவத, அவதப்சணாற்றுவத, அவதப்சணாப்பு, ஈடசாத்ிவ யும் ணண்பு, 

த்நந, த், ப்புவதயுவட, தணான்ிருக்கி, கி, தணாிவக, ணசற, ணிி, கல், 

அத தாிரி, ணிிவத, தணான்ிருத்ல், த்ிருத்ல், த தாிரிா, ன்று தணான், 

அளதணாதந, ததாிரி, த நவகவத, அத ன்வதா, த இல்புவட, அத 

நவகா, த தாிரிப்ணட்ட, த நவகா ன்வத, அளதந தணான்,  தன்,  தம், 

 ரி ததா, ிகா,  தாப் ணயி,  தா,  தன்ணாட்றத் த்ளநம், 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 இருப்ணள தந ஊத்வ தணரிடம் இருக்ய? How often, How 

frequent, How many, frequency, ஊண்ிக்வக, ஊண்லல், அபநிடல், அபநீற 

[frequency = ஊண்ிக்வக, ஊத்வ டவந, ஊத்வ முவ] 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

இவப்பு, ணிவப்பு, ஈவு, சாடர்பு, சாயத்நரிவ , இவ, த ர், சணாருந்வந, 

ன்றுணறத்ள, த ர்த்ளக்கட்ற, இக்கி ருிவப்ணறத்ள, கருத்ில் இவ, சாடர்புணறத்ள, 

ணிநற்றுடன் கூற,  ம்ணந்ம், இவத்ல், ணிவ, சாடர் தகாவந, சகாக்கி, சகாளுநி, 
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இவடிவப்புக்கருநி, இவடிவப்புப் சணாருள், இவட இவப்ணாபர், இவடிப்ணீற, 

கட்ற, கட்றப்ணாற, தகாவநப்ணறத்ள, 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. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

ணாிப்பு, ாக்கம், ாக்ய, இக்ய, சாந்வு ச ய், அவதிவக்யவ, ஈவவுச ய், 

இவடிட்றத் ற, சால்வசகாற, யனப்பு, கக்ய, கிபர்ச் ி, தூண்ற , தூண்டல், தூண்ச் 

ச ாற்றுநி, 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. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

ஈரு, ஈருநம், நநம், ரூணம், மூர்த்ி, தாற்ம், ணநம், நவு, ஈருவு, ஈருநவத்தாற்ம், 

தாற்ம், ஈருக்காட் ி, காட் ியுரு, ணினம்புரு, சதய்யுருநம், புநநம், நநதநறுணாற, நவக 

தாிரி, தகாம்,  ீர், ழுங்கவதப்பு, ழுங்கவதநா நநம், ஈருச்ச ப்ணம், ஈருநாக்கம், 

சாற்றுநித்ல், ஈருதாற்ம், ஈருநம் தாறுல், தாற்ம், ஸ்ிி, ிவ, ிவவத, ணருநம், Form, 

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

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

‘இந தணா ஊன், இநளுக்யப் ணிா இன்சாருத்ி  ிக்கநா தாட்டா’, ‘இந் இடம் 

இல்ாட்டா ஊன், இற்யப் ணிா இன்சாரு இடம் இருக்யதல்’, ‘இப்ண தணா தணாயள, 

இற்ய ணிா ணின்ா ச ஞ்ரக்காம்’, ‘இந் தநவ தணாால் தணாகட்றம், இற்யப் ணிா  

 

இன்சாரு தநவ தக் சகாள்பாம்’,  தாற்று, ணகம், ணிீற, ணிி, இற, ணிாள், 

தாற்ாள், தாற்ீற ச ய், இறசகாற, தாற்ாள், ணிற்சணாருள், தாற்றுப்சணாருள், ணகப்தணாி, 

ணில் ற்ணாற ச ய், ணிாள் அதர்த்ள, தாற்ீற ச ய், இருந்ளம், ணகதாக, ணிாக, இடாக, அள 

இருந்ால் ஊன் ச ய்நள? அள இல்ாநிட்டால் ஊன் ச ய்நள? தற்ண, இல்வசின், 

ிவவதகள் தநாவநாிருந்ால், அல்ள, சணாள், ணிாக அனுப்பு, தாற்று தருந்ள, 

நாய்ப்பு, 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. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

அள ஊளக்ய? அநள் ஊளக்ய? அநன் ஊளக்ய? அள ஊளக்யப் ணன்? அநள் ஊளக்யப் ணன்? 

அநன் ஊளக்யப் ணன்? அள ஊளக்யத் தவந? அநள் ஊளக்யத் தவந? அநன் ஊளக்யத் 

தவந? அாசன் ணன்? அாசன் ணன்? அநபாசன் ணன்? 

அநாசன் ணன்? அள ஊக்ய ன் தவந? அநன் ஊக்ய ன் தவந? அநள் 

ஊக்ய ன் தவந? ஈணதாகம், ணன்ணாற, ணன், ணன், ற்ணன், தூர்ணன், ணிதாஜம், 

அந ிம், தவநயுள்பநாிரு, தநண்ற, தநண்ிரு, தநண் சணாருள், ாட்டம், 

தநண்டப்ணறம் சணாருள், பூர்த்ி ச ய், Use, useful, fulfill, need, requirement, benefit, satisfy 

 

ன்வப்ண ற்ி அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ணட தநண்வநகள் ஊவநசன்ணவ இன்வ 

ஆ ிரிர்கள் தாநர்களுக்யப் தணாிப்ணள கிவடாள. கருத்ளக் தகார்வநற் காகிக் யப்வணகபின் 

சாயப்புான் இன்று தினக தாநர்களுக்யப் ணாடப்புத்கம். ன்வப்ண ற்ி ன் அிவந 

ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ணட தநண்வநகள் ஊவநச அிாநன் ஊப்ண ஈக்ய 

ன்வப்ண ற்ி அிவந நபர்த்ளக்சகாள்ப  ரிா நனிகாட்ட முயும்? ணத்வ ‘ஆ ிரின்’ ஊன் 
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தணார்வநில் இருக்யம் எாய்கபிடம் சகாறத்ள முட்டாள் ஆகிநிடாத! ான் இங்ய காட்யுள்ப 

நனிவத் நறு ஊச் ரட்க்காட்றம் அிவுள்ப ஆ ிரின், தணா ிரின் ஊநாநள தினகத்ில் 

இருக்கிாா? இருந்ால் தா சணாள நிநாத்ிற்ய நட்றம்!  
 

ஊவச் ச த்ள ரறகாற தணாயம் நவ தக்காதல் இருக்கிாதா, அள தட்றதத ணப்ணிவ, ணப்பு, 

ணடதாயம். தற்றுப் ணத்தன். இன்று தந்ளநிட்தடன் ஊன்ிருப்ணசல்ாம் ணப்புதல், ணாடமுதல், 

ணப்ணிவயுதல்!  
 

சணாருளுக்யப் சணாருள் தாறுணறம் ஊளவும் நிில். இடத்ிற்ய இடம் தாறுணறம் சணாருள் நிில். 

ஆளுக்ய ஆள் தாறுணறம் சணாருளும் நிில். தத்ிற்ய தம் தாறுணறம் சணாருளும் நிில். 

தான்ி தவயும் சணாருளும் நிில். நிிில் புளவதவப் புயத்முாள. சணாருட்ண நிிா? 

நிிப்ண சணாருபா? நிிப்ணான் ஊளவும் ஊன்கிள அிநில். நிிப்ணான் நிதாங்கள் 

ிட்டதிட்ற ஈருநாக்கப்ணறகின்.  நிிப்ணான் வுகவகளும், ாக்சகட்றகளும், ில் 

ஊஞ் ின்களும், கிிகளும் ிட்டதிட்ற ஈருநாக்கப்ணறகின். அவந இங்யநளம்   

நிிப்ணான். ஈன் இமும், மூவபயும், கண்களும், தமும், ஈகமும்  இங்யநள நிிப்ணான். 

நிிிாநன் ிட்டதிட்ற நிதாங்கவபயும், ாக்சகட்றகவபயும், ில் ஊன்ஜின்கவபயும், 

கிிகவபயும் ஈருநாக்யநில்வ. ‘ஊப்சணாருள் ார்ார்நாய்க் தகட்ணினும் அப்சணாருள் 

சதய்ப்சணாருள் காண்ண ிவு.’  சதய்ப்சணாருள் = அனிாப்சணாருள் = நிி. அாநள, நிிவக் 

காண்ணளான் அிவு.   ாலுடன் இண்வடக்கூட்ட நருநவ ிர்ிக்யம் நிி ஊன்?  ஆலடன் 

சணண் கூால் நருநவ ிர்ிக்யம் நிி ஊன்? ஊவச் ச ய்ால் ஊள நரும் ஊன்ணவ 

ிர்ிக்யம் நிி ஊன்? ஊள ஊப்தணாள ஊங்ய ஊப்ண டக்யம் ஊன்ணவ ிர்ிக்யம் நிி ஊன்? 

நிிவ அியும் முவான் அிநில். அிவுவடார் ஆநள அிநார்.  [ஆநள = நிிப்ண நருநள] 

 

நிிகள்  

1. ‘ஊப்சணாருளும் ணயிகவபக் சகாண்ருக்யம்’ ஊன்ணள நிி. ணயிகபற் சணாருள் ஊன்று ஊளவும் 

இல்வ.  ணயிகபற் ரு சணாருவப திால் ணவடக்க முாள.  

2. ‘ஊப்சணாருபில் இருப்ணளம் தற் ாநள ரு சணாருபில் இருக்யம்’ ஊன்ணள நிி. இவற் 

சணாருள் ஊன்று ஊளவும் இல்வ.  இப் ணிணஞ் த்ிிருக்யம் கூறுகவபக் சகாண்தட 

சணாருட்கள் ணவடக்கப்ணறநால்,  ரு சணாருபில் இருப்ணள தற் ாநள ரு சணாருபிலும் 

இருக்யம். இவற் ரு சணாருவப திால் ணவடக்க முாள. 

3. ‘ஊப்சணாருளும் தற் சணாருட்களுடன் சாடர்பு சகாண்ருக்யம்’ ஊன்ணள நிி. ஊதாறம்  

சாடர்பு இல்ா சணாருள் ஊன்று ஊளவும் இல்வ. ஈன் தால் சாடர்புசகாள்ப முா 

சணாருவப ஈன்ால் ஊண்முாள. ஊதாறம் சாடர்பு இல்ா ரு சணாருவப 

திால் ணவடக்க முாள. 

4. ‘ஊப்சணாருளும் தற் சணாருட்கபால் ணாிக்கப்ணறம்’ ஊன்ணள நிி. ஊாலும் ணாிக்கப்ணடா சணாருள் 

ஊன்று ஊளவும் இல்வ. ஊாலும் ணாிக்கப்ணடா ரு சணாருவப திால் ணவடக்க முாள. 

5. ‘ஊப்சணாருளுக்யம் ன்றுக்ய ததற்ணட்ட ஈருக்கள் இருக்யம்’ ஊன்ணள நிி. த ரு ஈருநில் 

தட்றம் ஈள்ப சணாருள் ஊன்று ஊளவும் இல்வ. த ரு ஈருக்சகாண்ட சணாருவப திால் 

ணவடக்க முாள. ஈக்ய த ரு ஈருான் ஊனும் ணட் த்ில் ஈன்ால் அவ  முாள.  ீ

அவ யும்தணாள, ீ ரு ஈருநில் இருந்ள தற்சாரு ஈருநிற்ய தாறுகிாய். ஈக்ய த ரு 

ஈருான் ஊனும் ணட் த்ில் தாற்ம் ஊன்ணவ ருதணாளம் ஈன்ில் காமுாள.   

6. ‘ஊப்சணாருளுக்யம் தாற்றுப்சணாருட்கள் இருக்யம்’ ஊன்ணள நிி. தாற்ற் சணாருள் ஊன்று ஊளவும் 

இல்வ. ரு சணாருள் தவயும்தணாள தற்சாரு சணாருள் தான்ித ஆக தநண்றம். தாற்ற் 

ரு சணாருவப திால் ணவடக்க முாள. 

7. ‘ஊப்சணாருளுக்யம் ணன் ஈண்ற’ ஊன்ணள நிி. ணற் சணாருள் ஊன்று ஊளவும் இல்வ.  
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ன்வப் ண ற்ி ஆா த்தூண்றம் தகள்நிக ள் ஊவந? 

 

ஊ ற்ய? ஊப்ண ? ஊங்தக? ஊப்தணாள? ஊவ்நாறு? ன்? ஊள? ஊன்? இந்க் தகள்நிக ள் ன்வப்ணற்ி 

ஆா  ருந வத் தூண்றம் தகள்நிக பா?  ிந்ித்ளப் ணாருங்க ள். ரு வகப்ணி த ண்வ ருந ன் 

வகில் சகாறத்ள, ஊன்? ஊ ற்ய? ஊப்ண ? ஊங்தக? ஊப்தணாள? ஊவ்நாறு? ன்? ஊள? ஊன்று தகட்டால் 

ந ரும் ண ில்க வபச்  ிந்ித்ளப் ணாருங்க ள். 

தண் ஊ ற்ய? ஈன்  வில் தணாட  . . . 

தண் ஊப்ண ? இப்ண த் ான் . . . 

தண் ஊங்தக? இங்தக வகில் . . . 

தண் ஊப்தணாள? இப்தணாள ஊன் வகில் . . . 

தண் ஊவ்நாறு? ணார்த்  சரி   . . . 

தண் ன்? ீ சகாறத்ாய், அ ால் ஊன் வகில் . . . 

தண் ஊன்? ண ிாபிக்க  முா  தகள்நி . . . 

சதற்ண  ண ில்க வப தாக்யம்தணாள, ஊன்? ஊ ற்ய? ஊப்ண ? ஊங்தக? ஊப்தணாள? ஊவ்நாறு? ன்? ஊள? 

ஊன்  தகள்நிக ள் ருந வ தண்வப்ண ற்ி ஆா த் தூண்றந ில்வ ஊன்ண ள பு ப்ண றம். அத 

  த  ம், ரு வகப்ணி த ண்வ அந ன் வகில் சகாறத்ள, ணின் ந ரும் தகள்நிக வபக் தகட்றப்ண ருங்க ள். 

 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 

ததற்ண  தகள்நிக ள் ருந வ த ண்வப் ண ற்ி ஆா த்தூண்றம். ஊ ற்ய? ஊப்ண ? ஊங்தக? ஊப்தணாள? 

ஊவ்நாறு? ன்? ஊள? ஊன்? இந்க் தகள்நிகபில், ஊந் க் தகள்நி தண்ின் ணாக ங்க வப (கூறுக வப), 

த ண்ில் இருப்ண வக் சகாண்ருக்யம் த ற்  சணாருட்க வப, த ண்தாற இவந்ிருப்ண வநக வப, 

தண்வப் ணாிப்ண வநக வப, தண்ின் ஈருக்க வப, த ண்ிற்யப் ணிாக  ஈள்ப  தா ற்றுக வப, 

த ண்ின் ண ன்க வப ஆா ருந வ தூண்றகிள?  ிந்ித்ளப் ணாருங்க ள். ஊ ற்ய? ஊப்ண ? ஊங்தக? 

ஊப்தணாள? ஊவ்நாறு? ன்? ஊள? ஊன்? இந்க் தகள்நிகள் ன்வப்ணற்ி ஆா ருந வத் 

தூண்றகிா?  ிந்ித்ளப் ணாருங்க ள்.   

ணிணஞ் ம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ணிணஞ் ம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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தி ஈடல் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தி ஈடல் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

திழ்ாற ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

திழ்ாற ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கநிா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கநிா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 

கண் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கண் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ிருக்யள் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ிருக்யள் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ச ன்வ ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ச ன்வ ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கல்ணா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கல்ணா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 

காள ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

காள ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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 தன்ணாற ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 தன்ணாற ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தளவ ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தளவ ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 ிதகா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ிதகா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 

மூக்ய ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

மூக்ய ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ாம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ிருச் ிாப்ணள்பி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ிருச் ிாப்ணள்பி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

அம்ணிகா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

அம்ணிகா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ாக்ய ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ாக்ய ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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நாக்கிம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ரு நாக்கிம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தகாம்புத்தூர் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தகாம்புத்தூர் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ணிரிாதி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ணிரிாதி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

நாய் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

நாய் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ச ால் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ரு ச ால் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

த ம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

த ம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ணல் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ணல் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ஊழுத்ள ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ரு ஊழுத்ள ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ஞ் ாவூர் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஞ் ாவூர் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தஜாிகா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தஜாிகா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

சாண்வட ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சாண்வட ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 ிப்ணிகாம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ிப்ணிகாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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யம்ணதகாம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

யம்ணதகாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கார்த்ிகா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கார்த்ிகா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

இம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

இம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

சால்காப்ணிம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சால்காப்ணிம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ிருசல்தநி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ிருசல்தநி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

புநா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

புநா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

இத்ம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

இத்ம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தஹாணாம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தஹாணாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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கன்ிாயதரி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கன்ிாயதரி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

இத்  ிநப்ணல ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

இத்  ிநப்ணல ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ாதாம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ாதாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ிருச்ச ந்தூர் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ிருச்ச ந்தூர் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 



அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய?                                                               ண ில் ச ால் அிநிருந்ால் . . .   

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

நிியும் சணாருளும் ஈன் அிவும்                      ~o00o~                                                                17 

தீாட் ி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தீாட் ி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

இத் சநள்வபல ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

இத் சநள்வபல ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கித்சாவக ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கித்சாவக ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ஸ்ரீங்கம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஸ்ரீங்கம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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க்ஷ்தி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

க்ஷ்தி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ஊலும்பு ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஊலும்பு ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

இக்கம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

இக்கம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ருதபுரி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ருதபுரி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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அருா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

அருா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கிி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கிி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

காம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

காம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? [the different parts of time - past, present & future] 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கிருஷ்கிரி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கிருஷ்கிரி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ாா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ாா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ம்பு ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ம்பு ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ணாட்ம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ணாட்ம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? [the different body movements in space] 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

சணாள்பாச் ி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சணாள்பாச் ி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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 ீா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ீா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

மூவப ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

மூவப ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ச ல் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ரு ச ல் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? [Every action is composed of several micro actions] 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கரூர் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கரூர் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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 ஸ்நி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ஸ்நி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ஊழுளதகால் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஊழுளதகால் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ாதக்கல் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ாதக்கல் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 



அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய?                                                               ண ில் ச ால் அிநிருந்ால் . . .   

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

நிியும் சணாருளும் ஈன் அிவும்                      ~o00o~                                                                23 

 ங்கீா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ங்கீா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

வக ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

வக ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

அல ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

அல ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

உட் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

உட் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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தநகி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தநகி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கால் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கால் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ீர் மூக்கூறு ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ீர் மூக்கூறு ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

சகாவடக்கால் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சகாவடக்கால் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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அமுா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

அமுா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

நில் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

நில் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

நிதாம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

நிதாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

சன்கா ி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சன்கா ி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ச ல்நி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ச ல்நி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தநிநிவ ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ரு தநிநிவ ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? [the various phases of a chemical reaction] 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 ிநகா ி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ிநகா ி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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தகாகிா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தகாகிா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

சாவட ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சாவட ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ணகநத் கீவ ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ணகநத் கீவ ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

புளக்தகாட்வட ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

புளக்தகாட்வட ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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அகிா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

அகிா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கல்ீல் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கல்ீல் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

வணணிள் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

வணணிள் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 ிநகங்வக ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ிநகங்வக ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ஆதாகி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஆதாகி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 ிறுீகம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ிறுீகம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

வ க்கிள் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

வ க்கிள் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ாததஸ்நம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ாததஸ்நம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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அனுரா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

அனுரா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 ிறுீர் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ிறுீர் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ததாட்டார் வ க்கிள் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ததாட்டார் வ க்கிள் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கால் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கால் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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அணீா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

அணீா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ஈடலுவு ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஈடலுவு ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? [the various body movements] 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ிண்றக்கல் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ிண்றக்கல் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ஷீா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஷீா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

நிந்ள ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

நிந்ள ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

நீற ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ரு நீற ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

இதாற ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

இதாற ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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தாிி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தாிி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

சாப்புள் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சாப்புள் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

யறம்ணம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

யறம்ணம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? [யறம்ண அங்கத்ிார்கள்] 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ணாக்காற ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ணாக்காற ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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நித்ா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

நித்ா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

வமு ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

வமு ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 முாம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 முாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? [அங்கத்ிர்கள்] 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ஊர்ாயபம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஊர்ாயபம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 



அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய?                                                               ண ில் ச ால் அிநிருந்ால் . . .   

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

நிியும் சணாருளும் ஈன் அிவும்                      ~o00o~                                                                35 

 தாஜா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 தாஜா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

DNA ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

DNA ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

 ட்டம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

 ட்டம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ிருநந்பும் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ிருநந்பும் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ாஜஸ்ரீ ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ாஜஸ்ரீ ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

RNA ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

RNA ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

நாறு ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

நாறு ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

யருநாயூர் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

யருநாயூர் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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ஸ்ரீதநி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஸ்ரீதநி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ஜீன் (gene) ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ஜீன் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

முக்தகாம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

முக்தகாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ாகப்ணட்ம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ாகப்ணட்ம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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தல்ிகா ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தல்ிகா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

யதாததாத ாம் (chromosome) ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

யதாததாத ாம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தகாற ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ரு தகாற ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

காவக்ய ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

காவக்ய ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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பும் (protein) ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

பும் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

புள்பி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ரு புள்பி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ிருதம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ிருதம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

அதிதா அதிம் (amino acid) ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

அதிதா அதிம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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சகாஸ்ட்ால் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சகாஸ்ட்ால் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

தன்ார்ய ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

தன்ார்ய ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

பூ ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

பூ ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

காற்று ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

காற்று ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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மு ிி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

மு ிி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கிசதானி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கிசதானி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

சகாய்ாப்ணனம்  ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சகாய்ாப்ணனம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

பி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

பி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? [photons] 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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சாட்ம் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

சாட்ம் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

கண்கி ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

கண்கி ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அந பின் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அந பிட திருப்ண ள, த ற்  ஊந ரிட ம் இருக்கி ள? 

3. அந தபாற இவந்ிருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

4. அந வபப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அந பின் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அந ளுக்யப் ண ிாக  இருப்ண ந ர்க ள் ார்? 

7. அந பால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

ணாக்மரிா (bacteria) ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

ணாக்மரிா ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 

வநஸ் ணற்ி அிவு இருக்கி ா ஈ க்ய? 

வநஸ் ண ற்ி ஈன் அிவந ந ப ர்த்ளக்சகாள்ப அிப்ண ட  தநண்வநக ள்: 

1. அ ன் ணாக ங்க ள் ஊவந? 

2. அிிருப்ண ள, த ற்  ஊிிருக்கி ள? 

3. அ தாற இவந்ிருப்ண வநக ள் ஊவந? 

4. அவப் ணாிப்ண வநக ள் ஊவந? 

5. அ ன் ஈருக்க ள் ஊவந? 

6. அ ற்யப் ண ிாக  இருக்யம் தாற்றுக ள் ஊவந? 

7. அ ால் ற்ண றம் ண  ன்க ள் ஊவந? 
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