ஆசிரிர் தகுதித் ததர்வு : சபக அமிலில் லினா-லிடை

1. ஹப்பா நாகரிகம் - நக நாகரிகம்
2. திருலள்லலர் பிமந்த ஆண்ைாக திறமிஞர்கள் கருதும் ஆண்டு - கி.ப.31
3. இடைச்சங்கம் நடைபபற்ம நகம் - கபாைபும்
4. பின் தலதகாயத்தில் கல்லிில் சிமந்து லிரங்கி பபண்கலள் ஒருலர் கார்கி

5.சுனாி என்ம பசால் ஜப்பான் பாறிியிருந்து லந்தது.
6. கைல் ட்ைத்தில் நியவும் காற்மழுத்தத்தின் சாசரி அரவு 1013
ில்யிபார்கராகும்

7.பர்கான் எந்த பசதயாடு பதாைர்புடைது - படி டலத்தல் நியத்ததாற்மம்.
8. பான்ஜிா 7 பபரி தட்டுகராக உடைக்கப்பட்டுள்ரது.
9. துரசிதாசர் எழுதி நூல் - இாசரிதானஸ்
10. லிஜ நக தபசு ததாற்றுலிக்கப்பட்ை ஆண்டு - கி.பி.1336
11. இந்திக் கிரி என அடறக்கப்பட்ை கலிஞர் - அிர்குஸ்ரு
12.பதயாம் தடன் தபாரில் பகது தகாரிட ததாற்கடித்தலர் பிருதிலிாசன்

13. காலிரி ஆற்மின் குறுக்தக கல்யடைடக் கட்டிலர் - கரிகாய தசாறன்
14.தர்பாயர் புகழ்ிக்க பல்கடயக்கறகத்டத லிக்சீயம் என்ம இைத்தில்
நிறுலினார்
15. பூிின் த்திில் கிறக்கு தற்காக பசல்லும் தகாடு - பூத்தி தடக
16. பதற்கு லைக்காக பசல்லும் தகாடு - தீர்க்கக் தகாடு
17. பூிின் பாத்த தகாை அரவு - 360º
18. 0º டிகிரி தீர்க்கக் தகாடு என்பது - அட்சக்தகாடு
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19. சூரி குடும்பத்தின் நாகன் - சூரின்
20. சந்தின் பூிட சுற்மில ஏமத்தாற 27.3 நாள்கள் எடுத்துக்பகாள்கிமது.
21. பய தகாடிக்கைக்கான லிண் ீ ன்கள் பதாகுதிட அண்ைம் என்பர்
22. பபண்கடரக் காத்திை 1930 ஆண்டில் அடைாற்மில் ஒரடல இல்யம்
பதாைங்கப்பட்ைது.

23. ாநகாட்சி தடயலரின் பதலிக்காயம் 5 ஆண்டுகள்
24. இந்திாலில் இக்காயத்தில் பசற்படும் உள்ராட்சி அடப்டப பதன்
பதயில் நடைபடமப்படுத்திலர் - ரிப்பன் பிபு

25. இந்திாலின் பதல் பபண் ருத்துலர் - பத்துயட்சுி அம்டார்
26.பதாடய தநாக்கிில் ட்டுத புயப்படும் தகாள் - பதனஸ்
27. பூிின் அச்சு 231/2º டிகிரி சாய்ந்துள்ரது.
28. நாரந்தா பல்கடயக்கறகம் குா குப்தர் காயத்தில் உருலாக்கப்பட்ைது.
29. இண்ைாம் அதசாகர் என அடறக்கப்பட்ைலர் - கனிஷ்கர்
30. பகஸ்தனிஸ் எழுதி நூல் - இண்டிகா
31. பைம் ட்டுத பைத்தின் ததடலட சந்திக்கும் எனஅறு கூமிலர் லாக்கர்

32. சாடயப் தபாக்குலத்தின் சட்ை திட்ைங்கள் அலுக்கு லந்த ஆண்டு - 1989
33. ததசி னித உரிடகள் ஆடைம் 1993 ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ைது.
34. உயக எழுத்தமிவு தினம் - பசப்ைம்பர் 8.
35. ததசி ஒருடப்பாட்டு தினாக கடைபிடிக்கப்படும் நாள் - நலம்பர் 19
36. தந்தித் பதாைர்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ை லருைம் -1844
37. பருத்தி கரிசல் ண்ைில் அதிகாக லிடரகிமது.
38. பநல் ஒரு அனண்ைய பிாகும்.
www.TeacherTN.blogSpot.com

39. தக்னடைட் தாதுடல பகாண்ை கனிம் - இரும்பு
40. இந்திாலின் ிகப்பபரி நீர் ின்சக்திநிடயம் அடந்துள்ர இைம் பக்ாநங்கல்

41. பிராசி தபார் நடைபபற்ம ஆண்டு - 1757
42. கி.பி. 1857-ம் ஆண்டு புட்சி கானிங் என்பலர் காயத்தில் ததான்மிது.
43. இரும்பு பாடதின் தந்டத என அடறக்கப்படுபலர் - ைல்பஹசி
44. நிடயான நியலரித் திடிைத்டத அமிபகப்படுத்திலர் - கான்லாயிஸ்
45. ஒழுங்குபடமச் சட்ைம் நடைபடமப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு - 1773
46.அட்யாண்டிக் தபாறி நீண்ை S லடிலம்
47. இந்தி உச்ச நீதின்மம் அடந்துள்ர இைம் - புதுதில்யி
48. பன்னாட்டு நீதின்மம் ஹாயந்து நாட்டில் உள்ர தஹக் நகரில் உள்ரது.
49. இந்தி அசு கல்லி உரிடச்சட்ைத்டத நடைபடமப்படுத்தி நாள் - 1
ஏப்ல் 2010

50. பபாருரியின் தந்டத - ஆைம் ஸ்ித்
51. நாடுகரின் பசல்லம் என்ம புத்தகத்தின் ஆசிரிர் - ஆைம் ஸ்ித்
52. கல்லிில் பசய்ப்படும் பதலீடு னிதலரம் பயதனம் எனப்படும்.
53. பபாதுப்தபடலில் தடயலாக 1954 -ம் ஆண்டில் ததர்ந்பதடுக்கப்பட்ை
இந்திர் - திருதி. லிஜயட்சுி பண்டிட்

54. பதல் பானிப்பட் தபார் நடைபபற்ம ஆண்டு - கி.பி.1526
55. ாபபரும் லாைிப டான கான்ஸ்ைாண்டி தநாபிள் ஆட்தைாானி
துருக்கிர்கரால் கி.பி.1453-ல் டகப்பற்மப்பட்ைது.

56. ஆங்கியப் தபடச இந்திாலில் ததாற்றுலித்தலர் - இாபர்ட் கிடரவ்
57. சஸ்லதி கால் கட்டிலர் - இண்ைாம் சதபாஜி
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58. தலலூர் சிப்பாய் புட்சி நடைபபற்ம ஆண்டு - 1806
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