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ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
1. ப்பதொபேலம் தொேம் தொேொேப் தகுதடும்.  

2. ப்பதொபேளிலிபேப்ததும் ளண திமனனும் இபேக்கும்.  

3. ப்பதொபேலம் ளணளேலடன் பொடர்பிலிபேக்கும்.  

4. ப்பதொபேலம் ளணளேபொல் தொதிக்ேப்தடும்.  

5. ப்பதொபேலம் ஒம உபேவில் நிளனத்திபேக்ேொது.  

6. ப்பதொபேலக்கும் ததினொே ொற்பக்ேளிபேக்கும்.  

7. ப்பதொபேலக்கும் தனிபேக்கும். 

 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேண் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேண் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேண் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

உன்ளணப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உன்ளணப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. உன் தொேங்ேபபள? 

 2. உன்னிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. உன்னுடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. உன்ளணப் தொதிப்தள ள? 

 5. உன் உபேக்ேபபள? 

 6.  உணக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. உன்ணொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

உன்ளணப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ன்ளணப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ன்ளணப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. ன் தொேங்ேபபள? 

 2. ன்னிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. ன்னுடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. ன்ளணப் தொதிப்தள ள? 

 5. ன் உபேக்ேபபள? 

 6.  ணக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. ன்ணொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ன்ளணப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே ஆளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே ஆளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அனிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளணப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அனுக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அணொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ஒபே ஆளப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே பதண்ளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே பதண்ளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ஒபே பதண்ளப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 
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                       ப்பதொபேளபபம் தற்றி   நீ அறிக்கூடிபள?

          2 

 

மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
மிழ்ொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மிழ்ொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மிழ்ொடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அறிவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அறிவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அறிவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

இந்திொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இந்திொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இந்திொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பங்ேொம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பங்ேொம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பங்ேொம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேக்குநள் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேக்குநள் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேக்குநள் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேம்ப்பெட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேம்ப்பெட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேம்ப்பெட்டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சிமணேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சிமணேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

சிமணேொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ப ன்ளண தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ன்ளண தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப ன்ளண தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேணிம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேணிம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேணிம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேத்ரிக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேத்ரிக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேத்ரிக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொக்பேட் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொக்பேட் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொக்பேட் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

வீடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வீடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

வீடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேொது தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொது தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொது தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

வமவி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வமவி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

வமவி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
துள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

துள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

துள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

இற்பில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இற்பில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இற்பில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

க்ேொளிக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

க்ேொளிக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

க்ேொளிக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

துப்தொக்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

துப்தொக்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

துப்தொக்கி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே மேள்வி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே மேள்வி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே மேள்வி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தன்றி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தன்றி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தன்றி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பக்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பக்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பக்கு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ொொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேச்சிொப்தள்ளி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேச்சிொப்தள்ளி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேச்சிொப்தள்ளி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மதியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மதியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மதியில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

உபேளபக்கிங்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உபேளபக்கிங்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

உபேளபக்கிங்கு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பீங்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பீங்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பீங்கி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ொக்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொக்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொக்கு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேலள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேலள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேலள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தளயீல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தளயீல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தளயீல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அம்பிேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அம்பிேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

அம்பிேொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
மேொம்புத்தூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொம்புத்தூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மேொம்புத்தூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

உயிரில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உயிரில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

உயிரில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மிபேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மிபேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மிபேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அணுகுண்டு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அணுகுண்டு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அணுகுண்டு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

இம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சிங்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சிங்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சிங்ேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேல்லீல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேல்லீல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேல்லீல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அபிொமி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அபிொமி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

அபிொமி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
மலூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மலூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மலூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

புடனங்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

புடனங்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

புடனங்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேத்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேத்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேத்தி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

குடல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

குடல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

குடல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

புலி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

புலி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

புலி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

சிபநீேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சிபநீேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சிபநீேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

வப்ரிொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வப்ரிொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

வப்ரிொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ம னம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ம னம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ம னம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

வினங்கில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வினங்கில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

வினங்கில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ொளக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொளக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொளக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

விொணம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

விொணம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

விொணம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பளப தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பளப தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பளப தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேடி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேடி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேடி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ண்டுடம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்டுடம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ண்டுடம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மவிேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மவிேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

மவிேொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 

 

                       ப்பதொபேளபபம் தற்றி   நீ அறிக்கூடிபள?
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ஈமொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஈமொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஈமொடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

இக்ேவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இக்ேவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இக்ேவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

அளக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அளக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அளக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேப்தல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேப்தல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேப்தல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ம்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ம்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ம்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

லும்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

லும்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

லும்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

துதொனொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

துதொனொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

துதொனொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 

 

                       ப்பதொபேளபபம் தற்றி   நீ அறிக்கூடிபள?
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேப்பூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேப்பூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேப்பூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒளியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒளியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒளியில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

சுண்ளடக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சுண்ளடக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சுண்ளடக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ள க்கிள் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ள க்கிள் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ள க்கிள் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ப ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப ல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பூளண தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பூளண தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பூளண தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஜீன் (gene) தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஜீன் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஜீன் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

இபசி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இபசி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

இபசி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 

 

                       ப்பதொபேளபபம் தற்றி   நீ அறிக்கூடிபள?
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேபல்மலி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேபல்மலி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேபல்மலி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒலியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒலியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒலியில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேறிமப்பிளன தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேறிமப்பிளன தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேறிமப்பிளன தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மொட்டொர்ள க்கிள் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மொட்டொர்ள க்கிள் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மொட்டொர்ள க்கிள் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

குமொமொம ொம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

குமொமொம ொம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

குமொமொம ொம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

லி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

லி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

லி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

கூந்ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

கூந்ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

கூந்ல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 மொஜொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 மொஜொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

 மொஜொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 

 

                       ப்பதொபேளபபம் தற்றி   நீ அறிக்கூடிபள?
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
கிபேஷ்கிரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

கிபேஷ்கிரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

கிபேஷ்கிரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்னில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்னில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மின்னில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மிபகு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மிபகு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மிபகு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்மதொன் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்மதொன் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப ல்மதொன் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

கிளி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

கிளி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

கிளி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

வில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

வில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தத்மினி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தத்மினி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

தத்மினி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 

 

                       ப்பதொபேளபபம் தற்றி   நீ அறிக்கூடிபள?
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ம ொசூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ம ொசூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ம ொசூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொந்வில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொந்வில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொந்வில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பூண்டு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பூண்டு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பூண்டு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

இன்படர்பட் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இன்படர்பட் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இன்படர்பட் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ளே தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ளே தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ளே தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்புல தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்புல தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ண்புல தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மணுேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மணுேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

மணுேொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ர்புரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ர்புரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ர்புரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்ேொந்வில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்ேொந்வில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மின்ேொந்வில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பேொத்ல்லி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பேொத்ல்லி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பேொத்ல்லி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பிொ  ர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பிொ  ர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பிொ  ர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொத்து தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொத்து தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொத்து தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பொண்ளட தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பொண்ளட தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பொண்ளட தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பங்ேொகி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பங்ேொகி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

பங்ேொகி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ொக்ேல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொக்ேல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொக்ேல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தண்ணுயிரில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தண்ணுயிரில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தண்ணுயிரில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

னக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

னக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

னக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பதன்ட்ளவ் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பதன்ட்ளவ் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பதன்ட்ளவ் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ந்திம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ந்திம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ந்திம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பேொக்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பேொக்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பேொக்கு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேலத்து தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேலத்து தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேலத்து தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ௌந்ர்ொகி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ௌந்ர்ொகி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ப ௌந்ர்ொகி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 

 

                       ப்பதொபேளபபம் தற்றி   நீ அறிக்கூடிபள?
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திண்டுக்ேல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திண்டுக்ேல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திண்டுக்ேல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பொழில்தட்தவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பொழில்தட்தவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பொழில்தட்தவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பீர்க்ேங்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பீர்க்ேங்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பீர்க்ேங்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தஸ் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தஸ் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தஸ் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பொளட தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பொளட தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பொளட தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தொம்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தொம்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தொம்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

இடுப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இடுப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இடுப்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ொக்ேொகி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ொக்ேொகி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ப ொக்ேொகி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
தனி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தனி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தனி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ணிேவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ணிேவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ணிேவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஆப்பிள் தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஆப்பிள் தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஆப்பிள் தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

னொரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

னொரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

னொரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தொல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மீன் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மீன் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மீன் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

இத்ம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இத்ம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இத்ம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தொர்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தொர்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

தொர்தி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
பதொள்பொச்சி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பதொள்பொச்சி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பதொள்பொச்சி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

திட்டவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திட்டவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திட்டவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஆஞ்சு தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஆஞ்சு தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஆஞ்சு தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

னம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

னம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

னம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்டு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்டு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ண்டு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பத்திம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பத்திம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பத்திம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

புமணஸ்ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

புமணஸ்ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

புமணஸ்ரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
தொனக்ேொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தொனக்ேொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தொனக்ேொடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பதொபேபொொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பதொபேபொொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பதொபேபொொவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

திொட்ள  தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திொட்ள  தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திொட்ள  தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பக்குக்ேண்ொடி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பக்குக்ேண்ொடி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பக்குக்ேண்ொடி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மொல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ளணொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ளணொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ளணொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மொய்க்கிபேமி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மொய்க்கிபேமி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மொய்க்கிபேமி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஸ்ர்ொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஸ்ர்ொ பதண்ளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ஸ்ர்ொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேச்சூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேச்சூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேச்சூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

னொப தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

னொப தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

னொப தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ொம்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொம்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொம்தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

இனக்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இனக்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இனக்ேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மள் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மள் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மள் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே லத்ளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே லத்ளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே லத்ளப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொலினி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொலினி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ொலினி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ொேர்மேொயில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொேர்மேொயில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொேர்மேொயில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

புவியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

புவியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

புவியில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே ப ொல்ளனப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே ப ொல்ளனப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே ப ொல்ளனப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ட்பெப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ட்பெப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ட்பெப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே ொக்கித்ளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே ொக்கித்ளப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே ொக்கித்ளப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பேள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பேள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பேள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே ேட்டுள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே ேட்டுள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே ேட்டுள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அபிொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அபிொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

அபிொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேணந்பும் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேணந்பும் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேணந்பும் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொனில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொனில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொனில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மேொளப்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொளப்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மேொளப்தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சினிொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சினிொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சினிொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மேொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மேொவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

சிளன தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சிளன தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சிளன தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொஜவ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொஜவ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ொஜவ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேச்ப ந்தூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேச்ப ந்தூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேச்ப ந்தூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்ணில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்ணில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ண்ணில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மங்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மங்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மங்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

படலிவின் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

படலிவின் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

படலிவின் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

புடள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

புடள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

புடள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஆடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஆடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஆடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பக்குத்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பக்குத்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பக்குத்தி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

னங்ேொவ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

னங்ேொவ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

னங்ேொவ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ொமஸ்ம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொமஸ்ம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொமஸ்ம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

உபவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உபவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

உபவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

இஞ்சி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இஞ்சி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இஞ்சி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்விபக்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்விபக்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மின்விபக்கு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மொடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்த்துப் பூச்சி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ண்த்துப் பூச்சி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ண்த்துப் பூச்சி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மொதிம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மொதிம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மொதிம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொமஜஸ்ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொமஜஸ்ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ொமஜஸ்ரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ொொபும் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொொபும் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொொபும் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தொலில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தொலில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தொலில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேபேம்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேபேம்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேபேம்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மிக்ஸி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மிக்ஸி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மிக்ஸி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தொளந தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தொளந தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தொளந தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொழி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொழி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மேொழி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அகினொண்மடஸ்ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அகினொண்மடஸ்ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

அகினொண்மடஸ்ரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ேொளக்குடி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொளக்குடி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொளக்குடி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பூ ணிக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பூ ணிக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பூ ணிக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

கிளண்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

கிளண்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

கிளண்டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

கிப தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

கிப தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

கிப தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொளண தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொளண தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொளண தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தரி ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தரி ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தரி ல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மனொமேஸ்ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மனொமேஸ்ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

மனொமேஸ்ரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
புதுக்மேொட்ளட தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

புதுக்மேொட்ளட தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

புதுக்மேொட்ளட தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தரிொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தரிொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தரிொவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ர்பூ ணிக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ர்பூ ணிக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ர்பூ ணிக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்மதொன்  ொர்ஜர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்மதொன்  ொர்ஜர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப ல்மதொன்  ொர்ஜர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தடகு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தடகு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தடகு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒட்டேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒட்டேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒட்டேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

DNA தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

DNA தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

DNA தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 ொனக்ஷ்மி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ொனக்ஷ்மி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

 ொனக்ஷ்மி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேொளணக்ேொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேொளணக்ேொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேொளணக்ேொல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பொழியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பொழியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பொழியில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தனொப்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தனொப்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தனொப்தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ATM ேொர்டு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ATM ேொர்டு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ATM ேொர்டு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

RNA தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

RNA தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

RNA தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

புமொட்டின் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

புமொட்டின் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

புமொட்டின் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொஜனக்ஷ்மி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொஜனக்ஷ்மி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ொஜனக்ஷ்மி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
வங்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வங்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

வங்ேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ர்க்ேவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ர்க்ேவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ர்க்ேவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

இனந்ப்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இனந்ப்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இனந்ப்தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

Bank தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

Bank தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

Bank தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

நீர் பனக்கூப தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

நீர் பனக்கூப தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

நீர் பனக்கூப தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

கீரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

கீரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

கீரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேொர்தன் அணு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொர்தன் அணு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொர்தன் அணு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேனிபொழி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேனிபொழி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ேனிபொழி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ஞ் ொவூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஞ் ொவூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஞ் ொவூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அணுவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அணுவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அணுவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே ரிள  தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே ரிள  தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே ரிள  தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சிேபட் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சிேபட் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சிேபட் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே நிேழ்வு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே நிேழ்வு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே நிேழ்வு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அணில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அணில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அணில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேட்டில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேட்டில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேட்டில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேளனசி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேளனசி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ேளனசி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
கும்தமேொம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

கும்தமேொம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

கும்தமேொம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்ணணுவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்ணணுவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மின்ணணுவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பள்பங்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பள்பங்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பள்பங்கி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பஜர்க்கின் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பஜர்க்கின் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பஜர்க்கின் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே ப ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே ப ல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே ப ல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

த்ள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

த்ள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

த்ள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேொனச் க்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொனச் க்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொனச் க்ேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

வள்ளி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வள்ளி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

வள்ளி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ொேப்தட்டிணம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொேப்தட்டிணம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொேப்தட்டிணம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மஜொதிடவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மஜொதிடவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மஜொதிடவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

அரிசி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அரிசி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அரிசி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மொல்ட்மீட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மொல்ட்மீட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மொல்ட்மீட்டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தஞ் ொங்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தஞ் ொங்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தஞ் ொங்ேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சிபத்ள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சிபத்ள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சிபத்ள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மம ணொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மம ணொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

மம ணொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ன்ணொர்குடி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ன்ணொர்குடி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ன்ணொர்குடி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேடலில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேடலில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேடலில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மேொதுள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொதுள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மேொதுள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அம்மீட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அம்மீட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அம்மீட்டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ொளப்பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொளப்பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொளப்பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சிட்டுக்குபேவி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சிட்டுக்குபேவி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சிட்டுக்குபேவி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ல்லிளேப்பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ல்லிளேப்பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ல்லிளேப்பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

விஜனக்ஷ்மி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

விஜனக்ஷ்மி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

விஜனக்ஷ்மி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேண்ொளன தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேண்ொளன தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேண்ொளன தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்மதியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்மதியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மின்மதியில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ள்ளிக்கிங்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ள்ளிக்கிங்கு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ள்ளிக்கிங்கு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ளக்மொஸ்மேொப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ளக்மொஸ்மேொப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ளக்மொஸ்மேொப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மொ ொப்பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மொ ொப்பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மொ ொப்பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பளன தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பளன தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பளன தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

அளிப்பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அளிப்பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அளிப்பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்ொணி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்ொணி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ப ல்ொணி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ேொளக்ேொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொளக்ேொல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொளக்ேொல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

உயிர்மதியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உயிர்மதியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

உயிர்மதியில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தணம்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தணம்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தணம்தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

படனஸ்மேொப் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

படனஸ்மேொப் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

படனஸ்மேொப் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ப வ்ந்திப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப வ்ந்திப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப வ்ந்திப் பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஆள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஆள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஆள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

 ம்தங்கி பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ம்தங்கி பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 ம்தங்கி பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அபேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அபேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

அபேொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ஊட்டி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஊட்டி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஊட்டி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பதொறியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பதொறியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பதொறியில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மதரீச் ம் தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மதரீச் ம் தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மதரீச் ம் தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஸ்விட்ச் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஸ்விட்ச் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஸ்விட்ச் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

 ொந்திப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ொந்திப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 ொந்திப் பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஈ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஈ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஈ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேொகிப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொகிப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொகிப் பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

உொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

உொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
பேொளடக்ேொணல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பேொளடக்ேொணல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பேொளடக்ேொணல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பப்தவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பப்தவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பப்தவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ள்ல தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ள்ல தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ள்ல தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

கிர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

கிர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

கிர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ொடொல்லிப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொடொல்லிப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொடொல்லிப் பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மனீ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மனீ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மனீ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

அல்லிப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அல்லிப் பூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அல்லிப் பூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

வவித்ொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வவித்ொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

வவித்ொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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ஞொணசூத்திம் 
ற்ேொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ற்ேொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ற்ேொடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேலில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேலில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேலில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பேொள்ல தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பேொள்ல தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பேொள்ல தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொலிங் பதல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொலிங் பதல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொலிங் பதல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பேொசு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பேொசு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பேொசு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ளன தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ளன தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ளன தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

மேொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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ஞொணசூத்திம் 
 ொதலிபும் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ொதலிபும் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 ொதலிபும் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 ட்டவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ட்டவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 ட்டவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பீட்பைட் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பீட்பைட் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பீட்பைட் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேடல் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேடல் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேடல் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்விசிறி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மின்விசிறி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மின்விசிறி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ணம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ணம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ணம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பஜவ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பஜவ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

பஜவ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
பதங்ேலபே தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பதங்ேலபே தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பதங்ேலபே தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

குற்நவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

குற்நவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

குற்நவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

 ப்மதொட்டொப் தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ப்மதொட்டொப் தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 ப்மதொட்டொப் தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ர் ேண்டிணர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ர் ேண்டிணர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ர் ேண்டிணர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேணவு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேணவு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேணவு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சினந்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சினந்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சினந்தி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேற்தளண தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேற்தளண தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேற்தளண தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 ஞ்ஜீவினி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ஞ்ஜீவினி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

 ஞ்ஜீவினி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
மேொொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மேொொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மேொொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சூழ்நிளனயில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சூழ்நிளனயில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சூழ்நிளனயில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

லுமிச் ம் தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

லுமிச் ம் தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

லுமிச் ம் தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பப்ரிஜிமட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பப்ரிஜிமட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பப்ரிஜிமட்டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேவிள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேவிள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேவிள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

தம்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தம்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தம்தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

இள  தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இள  தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இள  தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஆொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஆொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ஆொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
சித்துர்ேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சித்துர்ேொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சித்துர்ேொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பேந்தில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பேந்தில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பேந்தில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தும் தபேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தும் தபேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தும் தபேப்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ளக்மொமவ் ஓன் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ளக்மொமவ் ஓன் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ளக்மொமவ் ஓன் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

வீள தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வீள தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

வீள தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சூரின் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சூரின் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சூரின் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

மிபேங்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மிபேங்ேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மிபேங்ேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

நிொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

நிொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

நிொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 

 

                       ப்பதொபேளபபம் தற்றி   நீ அறிக்கூடிபள?

          43 

 

மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
தும்கூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தும்கூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தும்கூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ளேப்தொட்டியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ளேப்தொட்டியில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ளேப்தொட்டில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தொசிப்தபேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தொசிப்தபேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தொசிப்தபேப்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொட்டர் ஃபில்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொட்டர் ஃபில்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொட்டர் ஃபில்டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பதன்சீன் பனக்கூப தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பதன்சீன் பனக்கூப தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பதன்சீன் பனக்கூப தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

நினொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

நினொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

நினொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

அம்மொனிொ பனக்கூப தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அம்மொனிொ பனக்கூப தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அம்மொனிொ பனக்கூப தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சுகிர்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சுகிர்தி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

சுகிர்தி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
திபேப்ததி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திபேப்ததி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திபேப்ததி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ம்பில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ம்பில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ம்பில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

உலந்ம் தபேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உலந்ம் தபேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

உலந்ம் தபேப்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

டிஜிட்டல் கிபொக் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

டிஜிட்டல் கிபொக் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

டிஜிட்டல் கிபொக் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பெரிொ பனக்கூப தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பெரிொ பனக்கூப தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பெரிொ பனக்கூப தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

பூமி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பூமி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பூமி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

நிநமி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

நிநமி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

நிநமி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சீொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சீொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

சீொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ேொஞ்சீபும் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொஞ்சீபும் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொஞ்சீபும் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

இழில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

இழில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

இழில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ேடளனப்தபேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேடளனப்தபேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேடளனப்தபேப்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

TV ரிமொட் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

TV ரிமொட் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

TV ரிமொட் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

உப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

உப்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒலி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒலி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒலி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ஒபே மதிவிளண தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே மதிவிளண தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே மதிவிளண தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேண்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேண்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ேண்கி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
குற்நொனம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

குற்நொனம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

குற்நொனம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 பேவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 பேவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 பேவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

 ொத்துக்குடி தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ொத்துக்குடி தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 ொத்துக்குடி தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்மதொன் மதட்டரி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்மதொன் மதட்டரி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப ல்மதொன் மதட்டரி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

விளணபெக்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

விளணபெக்கி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

விளணபெக்கி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒளி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒளி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒளி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

விளணதடுபதொபேள் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

விளணதடுபதொபேள் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

விளணதடுபதொபேள் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ொவி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொவி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ொவி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
சிேொசி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சிேொசி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

நிளனயில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

நிளனயில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

நிளனயில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பபேங்ளேக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பபேங்ளேக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பபேங்ளேக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்மதொன் டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப ல்மதொன் டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப ல்மதொன் டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

விளணவிளபபதொபேள் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

விளணவிளபபதொபேள் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

விளணவிளபபதொபேள் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அணு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அணு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அணு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பிதஞ் ம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பிதஞ் ம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பிதஞ் ம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மீணொக்ஷி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மீணொக்ஷி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

மீணொக்ஷி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
பன்ேொசி தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பன்ேொசி தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பன்ேொசி தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

உயிர்பொழில்தட்தவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

உயிர்பொழில்தட்தவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

உயிர்பொழில்தட்தவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பண்ளடக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பண்ளடக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பண்ளடக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

T-ர்ட் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

T-ர்ட் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

T-ர்ட் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

குடும்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

குடும்தம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

குடும்தம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

னக்ட்ொன் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

னக்ட்ொன் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

னக்ட்ொன் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ொழ்க்ளே தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ொழ்க்ளே தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ொழ்க்ளே தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

சுசீனொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சுசீனொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

சுசீனொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
வவில்லிப்புத்தூர்  தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

வவில்லிப்புத்தூர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

வவில்லிப்புத்தூர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ளேமளேயில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ளேமளேயில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ளேமளேயில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பட்ளடமேொஸ் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பட்ளடமேொஸ் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பட்ளடமேொஸ் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொல்குமனட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ேொல்குமனட்டர் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ேொல்குமனட்டர் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பட்ளட தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பட்ளட தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பட்ளட தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

புமொட்டொன் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

புமொட்டொன் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

புமொட்டொன் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

பக்மேொம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

பக்மேொம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

பக்மேொம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஷீலூ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஷீலூ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ஷீலூ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
 ங்ேன்மேொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ங்ேன்மேொவில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 ங்ேன்மேொவில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

அசில் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

அசில் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

அசில் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

தொேற்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

தொேற்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

தொேற்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ப பேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ப பேப்பு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ப பேப்பு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

ட்டம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ட்டம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ட்டம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

நிபெட்ொன் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

நிபெட்ொன் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

நிபெட்ொன் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

 தும் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 தும் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 தும் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஷீனொ தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஷீனொ தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அள் தொேங்ேபபள? 

 2. அளிலிபேப்தது ளண ரிலிபேக்கிநது? 

 3. அலடன் பொடர்பிலிபேப்தர்ேள் ொர்? 

 4. அளபப் தொதிப்தள ள? 

 5. அள் உபேக்ேபபள? 

 6.  அலக்குப் ததினொே உள்ப ொற்நொட்ேள் ொர்? 

 7. அபொல் ஆகும் தன்ேபபள? 

ஷீனொ தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 



ப்பதொபேளபபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபளபன்தள அறிபடிொொ? 

ப்பதொபேளபபம் தற்றி உன் அறிவு திர்தொொல்ன! 
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மற்தடி மேள்விேலக்குப் ததில்ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

ஞொணசூத்திம் 
ர்ொகுபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ர்ொகுபம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ர்ொகுபம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

மேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

மேம் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

மேம் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

சுளக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

சுளக்ேொய் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

சுளக்ேொய் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே புதி பதொபேள் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

ஒபே புதி பதொபேள் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

ஒபே புதி பதொபேள் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

 ன்தொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

 ன்தொடு தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

 ன்தொடு தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

திர்தொொ ஒபே பதொபேள் தற்றி நீ அறிக்கூடிபள? 

திர்தொொ ஒபே பதொபேள் தற்றி நீ அறிக்கூடிள: 

 1. அன் தொேங்ேபபள? 

 2. அதிலிபேப்தது ளண திலிபேக்கிநது? 

 3. அனுடன் பொடர்பிலிபேப்தள ள? 

 4. அளப் தொதிப்தள ள? 

 5. அன் உபேக்ேபபள? 

 6.  அற்குப் ததினொே உள்ப ொற்பக்ேபபள? 

 7. அன் தன்ேபபள? 

திர்தொொ ஒபே பதொபேள் தற்றி மலும் நீ அறிக்கூடிபள? 

 

1. ப்பதொபேலம் தொேம் தொேொேப் தகுதடும்.  தகுதடொப் பதொபேபபது?  

2. ப்பதொபேளிலிபேப்ததும் ளண திமனனும் இபேக்கும்.  ப்பதொபேளிலிபேப்தது ளண திலுமில்ளன? 

3. ப்பதொபேலம் ளணளேலடன் பொடர்பிலிபேக்கும்.  ளணளேலடன் பொடர்பிலில்னொப் பதொபேபபது? 

4. ப்பதொபேலம் ளணளேபொல் தொதிக்ேப்தடும்.  ளணளேபொல் தொதிக்ேப்தடொப் பதொபேபபது?  

5. ப்பதொபேலம் ஒம உபேவில் நிளனத்திபேக்ேொது. ஒம உபேவில் நிளனத்திபேக்கும் பதொபேபபது?   

6. ப்பதொபேலக்கும் ததினொே ொற்பக்ேளிபேக்கும்.  ொற்றில்னொப் பதொபேபபது? 

7. ப்பதொபேலக்கும் தனிபேக்கும்.  தனில்னொப் பதொபேபபது? 

                                                                                                                                ததில் ப ொல் அறிவிபேந்ொல்! 

[புதி ≠ திர்தொொ]  


