
தேர்வு நஶள் : 03/10/2017     கயஶஷன் லிதேகள் லஶட்சப் குழு 

 

7ம் லகுப்பு சபக அமஷலில் 
கயஶஷன் லிதேகள் பகநூல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

7ம் லகுப்பு சபகஅமஷலில் 
1. இஸ்யஶம் சத்தே தேஶற்றுலித்ேலர்?  
பகது நபி  
 

2. இஸ்யஶஷ தற்கு, கஷறக்கு நஶடுகரில் ரு உயக ேஶக லரச் 
சசய்ேலர்கள்?  
துருக்கஷ  
 

3. பகது பின் கஶசஷத சஷந்து ீது பதைசடுக்க அனுேஷத்ே ஈஶக் 
ஆலநர்?  
அல்வஜஶஜ்  
 

4. சஷந்து ன்னன் ஶர்?  
ேஶகஸர்  
 

5. சஷந்து பதைசடுப்பு நதைசபற்ம ஆண்டு?  
கஷ.பி.712  
 

6. ேங்கநகம் என அதறக்கப்படுலது?  
பல்ேஶன் 
 

7. பகது பின் கஶசஷத பேலிியஷருந்து நீக்கஷலர்?  
சுதயஶன் கயஷபஶ  
 

8. பஶக்ேஶத் நகரின் ேதயத ருத்துலஶக இருந்ேலர்?  
ேஶணஶ  
 

9. ஶனகஶ ஶருதை தநஶத குணப்படுத்ேஷலர்?  
வஶருன்-அல்-ளஷத்  
 

10. பகது கஜஷனி இந்ேஷஶலின் ீது பதைசடுத்ே ஆண்டு?  
கஷ.பி.1000  
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11. சஶவஷ தப சஶர்ந்ேலர்?  
சஜபஶயர்  
 

12. தசஶநஶேபு பதைசடுப்பு நதைசபற்ம ஆண்டு?  
கஷ.பி.1025  

 
13. பகது கஜஷனிின் 17 பதைசடுப்புகதர லிலரித்ேலர்?  
சர் சவன்மஷ எயஷட் 

 
14. பிர்சேௌசஷ, அல்பருனி ஶருதை அதலில் இருந்ேஶர்?  
பகது கஜஷனி  
 

15. பேயஶம் ேதின் தபஶர் நதைசபற்ம ஆண்டு?  
கஷ.பி.1191  
 

16. பேயஶம் ேதின் தபஶரில் ஈடுபட்ைலர்கள்?  
பிருேஷலிஶஜன்+பகது தகஶரி  
 

17. துருக்கஷ பஸ்யஷம்கள் இந்ேஷ பகுேஷக்குள் ல லறஷதத்துக் 
சகஶடுத்ேது?  
2ம் ேதின் தபஶர்  
 

18. பகது தகஶரிின் ேதயநகம்?  
சைல்யஷ  
 

19. சந்ேலஶர் தபஶர் நதைசபற்ம ஆண்டு? ன்னர்கள் ஶர்?  
கஷ.பி.1194, பகது தகஶரி + சஜசந்ேஷன்  
 

20. லிக்சஸயஶ, நஶரந்ேஶ பல்கதயக்கறகத்தே இடித்ேலர்?  
பகது பின் பக்ேஷஶர் கஷல்ஜஷ  
 

21. பகது தகஶரித சகஶன்மலர்கள்? ஆண்டு?  
கஷ.பி.1206, ளஷஶ பஸ்யஷம்  
 

22. சுல்ேஶன்கரின் கஶயம்?  

கஷ.பி.1206 - கஷ.பி.1526  
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23. ஶம்லுக் பிதன நஷறுலிலர்?  

குத்புேனீ் ஐபக்  

 

24. ஶம்லுக் என்பது குஶனின் படி?  

அடித  

 

25. இந்ேஷஶலில் துருக்கஷர் ஆேஷக்கத்தே சேஶைங்கஷலர்?  

குத்புேனீ் ஐபக்  

 

26. யஶபஶக் ளஶ தஎ புகறப்பட்ைலர்?  

குத்புேனீ் ஐபக்  

 

27. குதுப்ஷனஶர் கட்டிை பணிகதர சேஶைங்கஷ னலத்ேலர்?  

குத்புேனீ் ஐபக்  

 

28. தபஶதயஶ லிதரஶட்டின் தபஶது ேடுஶமஷ லிழுந்து இமந்ேலர்?  

குத்புேனீ் ஐபக்  

 

29. இல்பஶரி என்ம பறங்குடி இனத்ேஷல் பிமந்ேலர்?  

இல்துஷஷ்  

 

30. ஆஶம்ளஶ என்பலர் ஶர்?  

குத்புேனீ் ஐபக் கன்  

 

31. குத்புேனீுக்கு அடிதஶக லிற்கபட்ைலர் ஶர்?  

இல்துஷஷ்  

 

32. தகஶரி பகதுலின் லறஷத்தேஶன்மல் என எண்ணிலர்?  

பல்துஸ்  

 

33. இல்துஷஷ் சலரிிட்ை நஶணங்தர & எதை என்ன?  

ைங்கஶ (சலள்ரி), 175 ஷ.கஷஶம், ஜஷைஶல் (சசம்பு)  

 

34. குதுப்ஷனஶர் கட்டிைத்தே கட்டிலர். ஶருதை நஷதனலஶக  கட்டினஶர்?  

இல்துஷஷ், குதுப் - உத் - பக்ேஷஶர் நஷதனலஶக  
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35. நஶற்பேஷன்ர் குழுதல உருலஶக்கஷலர்?  

இல்துஷஷ்  

 

36. சுல்ேஶன்கரின் பேல் சபண் அசஷ ஶர்?  

சுல்ேஶனஶ இசஷஶ  

 

37. பஶல்பன் __________ நம்பிக்தக சகஶண்டு இருந்ேஶர்  

சேய்லகீ உரித தகஶட்பஶடு  

 

38. நஶற்பேஷன்ர்குழுதல றஷத்ேலர்?  

பஶல்பன்  

 

39. இந்ேஷ கஷரி என அதறக்கப் பட்ைலர்?  

அீர் குஸ்ரு  

 

40. அடித லம்சத்ேஷன் சஷமந்ே ன்னர்?  

பஶல்பன்  

 

41. பகதுலின் ேந்தே ஶர்?  

பஶல்பன்  

 

42. ஐயஶலுேஷன் சபதஶஸ் கஷல்ஜஷ எவ்லஶறு புகறப்பட்ைஶர்.?  

கருத உள்ரம் சகஶண்ை ஜயஶலுேனீ்  

 

43. அயஶவுேனீ் கஷல்ஜஷின் பதை ேரபேஷ?  

உலுக்கஶன், நசத்கஶன்  

 

44. சேன்னிந்ேஷ பதைசடுப்புகள் தற்சகஶண்ை பேல் சுல்ேஶன் ஶர்?  

அயஶவுேனீ் கஷல்ஜஷ  
 

45. அயஶவுேனீ் கஷல்ஜஷ ேம்த __________ கருேஷனஶர்  

கைவுரின் பிேஷநஷேஷ  
 

46. அங்கஶடித கட்டுபடுத்ே நஷஷக்கப்பட்ை அேஷகஶரி ஶர்?  

ேஷஶனி ரிஶழத், ளவஶனஶி ண்டி  
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47. நஷந்ேப்பதைத உருலஶக்கஷ பேல் சுல்ேஶன் ஶர்?  

அயஶவுேனீ் கஷல்ஜஷ  
 

48. ததை சரிந்து லிழுந்து இமந்ேலர் ஶர்?  

கஷஶசுேனீ்  

 

49. பகது பின் துக்ரக் என்ம பட்ை சபருதை அசர் ஶர்?  

ஜஹனஶகஶன்  

 

50. ங்தகஶயஷ ேதயலர் ஶர்?  

ேளஷரின்  

 

51. ேக்கஶலி என்பது?  

லிலசஶ கைன்  

 

52. பிதஶஸ் துக்ரக் லசூயஷத்ே லரிகள்?  

கதஶஜ், கம்ஸ், சஜழஷஶ, ஜகஶத்  

 

53. பிதஶஸ் துக்ரக் லயஶற்று நூல்?  

பதூவத் இ சபதஶளஶவஷ  
 

54. தேபர் பதைடுப்பு நஷகழ்ந்ே லருைம்?  

கஷ.பி.1398  

 

55. கஶனி கஶனஶ என்ம பட்ைத்னே சூட்டிசகஶண்ைலர்?  

பஹ்லுல் தயஶடி  

 

56. சைல்யஷ சுல்ேஶன்கரின் கதைசஷ பு ற்றும் தேஶற்றுலித்ேலர்?  

தயஶடி, பஶவயஶல் தயஶடி 
 

57. தயஶடி பின் சஷமந்ே ன்னர்?  

சஷக்கந்ேர் ளஶ  

 

58. பிே அதச்சர்?  

லசஸர்  
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59. அஞ்சல் துதம அதச்சர்?  

ேஷலஶனி இன் ளஶ  

 

60. ேதயத நீேஷபேஷ?  

கஶழஷ உத் கலஶத்  

 

61. அதனத்து பதை பிரிவுகலக்கும் ேதயலர்?  

சுல்ேஶன்  

 

62. __________ சலரிநஶட்ைலஶல் லிரும்பி லஶங்க பட்ைன  

இந்ேஷ துணிகள்  

 

63. சுல்ேஶன்கரின் அசதலில் இருந்ே அமஷஞர்கள் ஶர்?  

அல்பரூனி, அஷர் குஸ்ரு, உல்பணி  
 

64. உருது சஶறஷ உருலஶன கஶயம்?  

சுல்ேஶன்கரின் கஶயம்  

 

65. அல்பரூணி எழுேஷ நூல்?  

ேஶரூக்கஷ உல் இந்த்  

 

66. தசது பிதன சேஶைங்கஷலர்?  

கஷழஷர்கஶன்  

 

67. துக்ரக் பிதன தேஶற்றுலித்ேலர்?  

கஷஶசுேனீ் துக்ரக்  

 

68. லஶனிதய எேன் அடிப்பதைில் லதறுக்கப்படுகஷமது? 

சலப்பம், கஶற்மழுத்ேம், ஈப்பேம், கஶற்மஷன் தலகம் 
 

69. ரு ேஷட்ைஶன கஶயநஷதய சஶசரி கஶயம் __________ ஆண்டுகள்? 

30 

 

70. கஷதரஶ __________ என்ம சசஶல்யஷருந்து சபமப்பட்ைது. 

கஷதக்கம் 
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71. கஷதரஶ என்பேன் சபஶருள் __________ 

ழுங்கஷயஷருந்து லியகுேல் 
 

72. __________ பகுேஷில் துருலப்பகுேஷதகதரக் கஶட்டிலும் சலப்பம் அேஷகம். 

நஷயநடுக்தகஶட்டுப் 
 

73. துத நகர் சலப்பஶக இருக்கும் தபஶது எந்ே நகம் குரிஶக இருக்கும்? 

ஶஸ்தகஶ (ஷ்ஶ) 

 

74. பூஷின் தற்பப்பியஷருந்து சலப்ப நஷதயஶனது வ்சலஶரு __________ 

ீட்ைருக்கும் குதமகஷமது. 

1000 

 

75. கையஶேஷக்க கஶயநஷதய என்று எதே அதயக்கஷதமஶம்? 

சஸஶன கஶயநஷதய அல்யது கையஶேஷக்க கஶயநஷதய 
 

76. தகஶதைக்கஶயத்ேஷல் சலப்பம் கடுதஶகவும் ற்றும் குரிர் கஶயத்ேஷல் 

குரிர் கடுதஶகவும் நஷயவுலதே __________ என்கஷதமஶம். 

ேலீீக் கஶயநஷதய அல்யது கண்ைக் கஶயநஷதய 
 

77. கையஷல் பனிப்பஶதமகள் உருலஶகஶல் ேடுப்பதல எதல? 

கைல் நீதஶட்ைம் 
 

78. கைல் தபஶக்குலத்தே பஶேஷப்பதல __________ ற்றும் __________ 

அைர் படுபனி அல்யது ேஶழ் பகஷல்கள் 
 

79. எல்நஷதனஶ என்மஶல் __________ என்று சபஶருள். 

ஸ்பஶனி சஶறஷ- குறந்தே ஏசு 
 

80. எல்நஷதனஶலின் லிதரவுகள் 2 கூறுக 

ஆஸ்ேஷதயஷ புேர் ே ீ
 

81. புலி சலரிிடும் சலப்ப ஆற்மல் __________ 

புலிக் கேஷர் லசீல் 
 

82. புலி சபறும் ரி ற்றும் சலப்பத்ேஷற்கு பயஶேஶம் __________ 

சூரின்  
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83. சூரி கேஷர் லசீ்சு புலிின் தற்பப்தப அதை எடுத்துக்சகஶள்லம்  

தநம் __________ 

8 நஷஷைம் 20 லிநஶடி 
 

84. சலப்ப லிஶப்ேஷ என்பது __________ 

அேஷக ற்றும் குதமந்ே அரவு சலப்ப நஷதயக்கு இதைத நஷயவும்  

தலறுபஶடு 
 

85. புலிின் லரிண்ையம் __________ ஆல் ஆனது. 

லஶபக்கரின் கயதலஶல் 
 

86. லஶனிதய ஶற்மத்ேஷற்கு கஶணம் __________ 

நீஶலி ற்றும் தூசு 
 

87. லஶனிதயில் என்பது __________ 

லரிண்ையத்யே பற்மஷ படிக்கும் அமஷலில் 
 

88. சசட் லிஶனம் பணிக்கும் அடிக்கு __________ 

பதைடுக்கு 
 

89. ஒதசஶன் அடுக்கு __________ எனவும் அதறக்கப்படும் 

சசலப்ப அடுக்கு 
 

90. லரி ண்ையத்ேஷன் தல் அடுக்கஷதனப் பற்மஷ படிக்கும் படிப்பு __________ 

கேஷர்லசீயஷல் 
 

91. சலப்பநஷதயத அரக்க உேவும் கருலி __________ 

சலப்பஶனி 
 

92. லரி ண்ைய அழுத்ேத்தே அரலிை பன்படும் கருலி __________ 

அழுத்ேஶனி 
 

93. அதேஷ ண்ையத்தே __________ எனவும் அதறப்பர். 

அதேஷ ண்ையம் அல்யது தைஶல்டுஶம்ஸ் 
 

94. குேஷத அட்சததக என்பது __________ 

துதண அன உழுத்ே ண்ையம் 
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95. கஶற்மஷன் ேஷதசத அரலிை __________ 

கஶற்றுஶனி 
 

96. ஃசபல் லிேஷ __________ என்மதறக்கப்படுகஷமது. 

சகஶரிஶயஷசஷஸ் லிதச 
 

97. ஶன்சூன் __________ சசஶல்யஷயஷருந்து சபமப்பட்ைது. 

வுசஷம் என்ம அதபி சசஶல் 
 

98. புல் கண் என்பது __________ 

புயஷன் தப்பகுேஷ 
 

99. பதை தகங்கள் __________ சகஶடுக்கலல்யது. 

சஷறு தூல்கள் ற்றும் பனிப்சபஶறஷவு 
 

100. தறத அரலிை__________ 

தறஶனி 
 

101. டிசம்பர் ஶேத்ேஷல் அேஷக புல் உருலஶகும் ஶநஷயங்கள்? 

ேஷழ்நஶடு, ஆந்ேஷஶ,ரிசஶ 
 

102. கஷதைட்ைஶக நகரும் லஶபலிதன __________ என்பர். 

கஶற்று 
 

103. இந்ேஷஶலில் உள்ர ேஶர் பஶதயலனத்ேஷல் லசீும் ேயக்கஶற்மஷன்  

சபர் __________ 

லூ 
 

104. க்கரஶட்சஷ என்பது க்கரஶல், க்கலக்கஶக க்கதர ஏற்று  

நைத்தும்  அசு - என்று கூமஷலர்? 

ஆப்கஶம்யஷங்கன் 
 

105. அசஷல் லிறஷப்புணர்தல __________ உருலஶக்குகஷன்மன. 

அசஷல் கட்சஷகள் 
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106. க்கரஶட்சஷில் __________ சலரிப்பதைஶக சசல்படும்  

அதப்பு ஆகும் 

அசஷல் கட்சஷகள் 
 

107. க்கள் கருத்தே பன்னிருத்துலது __________ 

அசஷல் கட்சஷகள் 
 

108. அசஷல் கட்சஷின் சபஶதுக்குழு எப்சபஶழுது நைத்ேப்படும்? 

ஆறு ஶேம் அல்யது ரு லருைத்ேஷற்கு ரு பதம 
 

109. கட்சஷின் உர்நஷதய பேலி __________ 

ேதயலர் 
 

110. ருகட்சஷ பதமக்கு எ.கஶ? 

ஷ்ஶ, சஸனஶ 
 

111. இருகட்சஷ பதமக்கு எ.கஶ? 

அசரிக்கஶ, இங்கஷயஶந்து 
 

112. பயகட்சஷ பதமக்கு எ.கஶ? 

இந்ேஷஶ, இயங்தக, பிஶன்ஸ் 
 

113. அேஷகஶன அசஷல் கட்சஷகள் சகஶண்தை நஶடு? 

இந்ேஷஶ 
 

114. தேசஷ கட்சஷ அந்ேஸ்து சபம எத்ேதன ஶநஷயங்கரில் ப்புேல்  

சபம தலண்டும்? 

4 

 

115. க்கரஶட்சஷின் பதுசகலும்பு __________ 

அசஷல் கட்சஷகள் 

www.Padasalai.Net                                                       www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net


