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7ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 1ம் பருவம் - வரலாறு 
 

தென்னிந்ெிய அரசுகள் 
1. சங்க காலத்திற்குக் பின் தமிழகத்தத ஆண்டவர்கள்? 

களப்பிரர்கள் 

2. பல்லவர்களின் ததலநகரம்? 
காஞ்சிபுரம் 

3. அவனிசிம்மன் என அதழக்கப்படுபவர்? 
சிம்மவிஷ்ணு 

4. பிற்கால பல்லவ மரதப ததாடங்கியவர்? 
சிம்மவிஷ்ணு 

5. சிம்ம விஷ்ணுவின் மகன்? 

மககந்திரவர்மன் (கி.பி.600-630) 
6. மககந்திர வர்மன் தழுவிய மதம்? 

சமணம் 

7. மககந்திர வர்மன் யாரால் தசவ சமயத்திற்கு மாறினார்? 
அப்பர் 

8. ததன்னிந்தியாவிலிருந்து நாளந்தாவிற்கு தசன்றவர்? 
தருமபாலர் 

9. காஞ்சியில் வாழ்ந்த வட இந்திய புலவர்? 
தண்டி 

10. மாமல்லன், வாதாபி தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்? 
முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

11. ஒற்தறக்கல் ரதம் யார் கட்டியது? 
முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

12. பல்லவ அரசர்களில் யார் காலத்தில் யுவான்சுவாங் தமிழகத்திற்கு வந்தார்? 
முதலாம் நரசிம்மவர்மன் 

13. இராஜசிம்மன் என அதழக்கப்படுபவர்? 
இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

14. காஞ்சி தகலாசநாதர் ககாயிதலக் கட்டியவர்? 
இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் 

15. காஞ்சி தவகுந்த தபருமாள் ககாவிதல கட்டியவர்? 
இரண்டாம் நந்திவர்மன் 

16. கதடசி பல்லவ அரசன் அபராஜிததன தவன்றவர்? 
ஆதித்தன் 

கலாமின் விதெகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்ெிக்குமார் - 9688389861  
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17. பல்லவ நாடு எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருந்தது? 
ராஷ்டிரம் 

18. வாரியங்கள் என்பதவ? 
நிர்வாக குழுக்கள் 

19. பாரவி எழுதிய நூல்? 
கீதார்ஜூனியம் 

20. அவந்தி சுந்தரி கதாசாரம் நூதல எழுதியவர்? 
தண்டி 

21. சங்கீரணஜாதி என அதழக்கப்பட்டவர்? 
முதலாம் மககந்திரவர்மன் 

22. பிற்கால கசாழர்களின் எழுச்சிக்கு அடித்தளமிட்டவர்? 
விஜயாலய கசாழன் 

23. காந்தளூர் சாதல என அதழக்கப்படும் நகரம்? 
திருவனந்தபுரம் 

24. ஆத்துலார் சாதல ஒரு __________ 
இலவச மருத்துவமதன 

25. தஞ்தச பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் எப்கபாது கட்டப்பட்டது? 

கி.பி.1010 
26. மும்முடிச் கசாழன், தஜயங்தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்? 

முதலாம் இராசராசன் 

27. கங்தக தகாண்ட கசாழபுரம் நிறுவியவர்? 
முதலாம் இராகஜந்திரன் 

28. பண்டித கசாழன், கடாரம் தகாண்டான் என அதழக்கப்படுபவர்? 
முதலாம் இராகஜந்திரன் 

29. முதலாம் குகலாத்துங்க கசாழன் யாருதடய மகன்? 
அம்மங்கா கதவி - தவங்கி இராசராசன் 

30. சுங்கம் தவிர்த்த கசாழன் யார்? 
முதலாம் குகலாத்துங்கன் 

31. உத்திர கமரூர் கல்தவட்டு யாருதடய காலத்தத சார்ந்தது? 
முதலாம் பராந்தக கசாழன் 

32. கி.பி.1001ல் இராஜராஜன் காலத்தில் யாரால் வரிவிதிப்புப் பணி கமற்தகாள்ளப்பட்டது? 
கசனாதிபதி குரவன் 

33. தஞ்தச பிரகதீஸ்வரர் ககாயிலின் அடுக்குகள்? 

13 
34. கர்நாடக இதச, பரத நாட்டியம் யார் காலத்ததயது? 

கசாழர்கள் 

35. எம்மண்டலமும் தகாண்டருளிய சுந்தர பாண்டியன், தபான் கவய்ந்த தபருமாள்? 
முதலாம் சதடயவர்மன் சுந்தரபாண்டியன்  www.Pa

da
sa

lai
.N

et



தேர்வு நாள்: 30-01-2017                                                   கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு   

7ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 1ம் பருவம் – வரலாறு                                                                                                       3 

36. தகால்லம் தகாண்ட பாண்டியன் யார்? 
முதலாம் மாறவர்மன் குலகசகர பாண்டியன் 

37. உலக பாரம்பரிய தினம்? 

ஏப்ரல் - 18 
38. பூமி புத்திரர்கள் யார்? 

கவளாண் ததாழில் தசய்பவர்கள் 

39. கசயூர் முருகன் உலா, இரத்தினகிரி உலா எழுதியவர்? 
ஸ்ரீ கவிராயர் 

40. சித்தன்னவாசல் குதடவதர ஓவியங்கள் எந்த அரசன் காலத்ததது? 
ஸ்ரீ மாறன் ஸ்ரீவல்லபன் 

41. தமழுகு படிவ வளர்ப்பு முதற யார் காலத்ததது? 
கசாழர்கள் 

42. மதுதர தகாண்டான் யார்? 
முதலாம் பராந்தகன் 

 

 
 
 
 
 
 

 

நன்றி ✍ 
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7ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் – புவி மேற்பரப்பு, நேது நாடு  

1. பாறறச் சிறைவுறுைறை __________ என்கிமறாம் 
தேய்வுறுேல் 

2. பாறறகள் இரசாயன ோற்றம் அறையாேல் சிறைவறைவறை குறிப்பது __________  
ப ௌேீகசிதேவு 

3. பைைரப்பட்ை ைாதுக்களின் கூட்ைறேப்பு __________ 
 ாதைகள் 

4. உப்பு படிகோைல் __________ எனவும் அறைக்கப்படும் 
ஹாத ாகிளாஸ்டி 

5. றைவானில் அறேந்துள்ள ஏகிலு __________ பாறறக்கு எ.கா ஆகும் 
 டீப் ாதை 

6. மைால் தைாைிற்சாறைகளால் ஏற்படுவது? 
அமி மதை 

7. நீரின் மசர்றக __________ ைாதுக்கறள பாைிக்கும் 
சி ிதகட் 

8. பாறறகறள சிறிய துகள்களாக ோற்றும் சிறைவு __________ 
ஆக்ஸிகரணம் 

9. அரித்ைல் தசயைில் ேிக முக்கிய காரணி __________ 
ஆறு 

10. V வடிவ பள்ளத்ைாக்றக உருவாக்குவது __________ 

ஆறு 

11. தவளிப்புற கறரறய நீண்ை காைோக அரித்து பள்ளத்ைாக்றக அகைப்படுத்துவறைமய __________ 
என்கிமறாம் 
மியாண்டர்கள் 

12. ஆற்று வறளவில் வன்சரிவு ஏற்படுவது __________ 
ஆற்று ஓங்கல்கள் 

13. ேியாண்ைர்களின் வறளவானது தவளிப்புறோக வளர்ச்சி அறைவது? 
உள் அதமந்ே கிதளக் குன்றுகள் 

14. ஆற்றின் மூப்பு நிறையில் அைிக படிவுகறள தகாண்டிருப்பது? 
பெள்ளச் சமபெளி 

15. படிவுகள், பருப்தபாருள்கள் ஆற்றின் கறரயில் படிந்து கறர உயர்வது? 
ப ெிஸ் 

16. ஆற்று வறளவின் கழுத்துப்பகுைி உறைந்து ஓடுவது? 
குேிதர குளம்பு ஏரி 

கைாேின் விறைகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்ைிக்குோர் - 9688389861  
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17. வை அதேரிக்காவின் ேிசிசிபி ஆறு எங்கு உருவாகிறது? 
மின்னதஸாட்டாெின் இட்ஸ்கா ஏரி 

18. ஆற்றின் முகத்துவாரத்ைில் விசிறி வடிவில் வண்ைறை படிய றவப்பது __________ ஆகும் 
படல்டா 

19. உைகத்ைின் அைிகோன ேக்கள் தைாறக அைர்த்ைிறய தகாண்ை ஆறு __________  
கங்தக 

20. தைாைர்ந்து கைல் தூண் அரிக்கப்படுவைனால் __________ உருவாகிறது 
எஞ்சிய  ாதைகள் 

21. தசங்குத்ைான பாறற கைறை மநாக்கி அறேயும் மபாது __________ ஏற்படுகின்றது 
ஓங்கல்கள் 

22. கைற்கறரறய சுற்றி ேண் படியறவத்ைைால் ஏற்படும் நிைத்மைாற்றம்? 
காயல் 

23. பள்ளத்ைாக்கு பனியாறுகள் __________ எனவும் அறைக்கப்படும் 
ஆல்ஃத ன்  னியாறுகள் 

24. பரவிக் காணப்படும் பனித் துகள்களின் தைாகுப்பு __________ 
கண்டப்  னியாறுகள் 

25. நாற்காைி மபான்ற அறேப்பிறன தகாண்டிருக்கும் நிைத்மைாற்றமே __________ ஆகும் 
சர்க் 

26. கத்ைி மபான்ற நீண்ை தைாைர் நிைப்பகுைிமய __________ ஆகும் 
அபரட்டு 

27. U  வடிவப் பள்ளத்ைாக்கு __________ ஆல் ஏற்படுகிறது 

 னியாறுகள் 

28. பாறறத் துகள்கள்,துண்டுகள், மசறுகளால் ஆனறவ __________ 
பமாதரன்கள் 

29. முட்றைகள் புறைந்ைது மபாை காட்சியளிப்பது __________ 
டிரம் ின்கள் 

30. பாறைவனத்ைில் மையுருைறை ஏற்படுத்தும் வைிறேயான காரணி __________ 
காற்று 

31. பீைப்பாறற __________ எனவும் அறைக்கப்படும் 
காளான்  ாதை 

32. அரிக்கப்பைாை எஞ்சிய குன்றுகளாக உயர்ந்து காணப்படும் நிைத்மைாற்றம் __________ 
இன்சல் ர்க்குகள் 

33. காற்று வசீும் ைிறசயில் நிறையாக நகரும் ைன்றே தகாண்ைறவ? 
 ர்கான் அல் து  ிதைச் சந்ேிர ெடிெ மணற்குன்று 

34. ேிகவும் வளோன, நுட்போன ேஞ்சள் நிற ேண் __________ 
த ாயஸ் 

35. காற்று வசீும் ைிறசக்கு இறணயாக பை கிமைா ேீட்ைர் வறர காணப்படுவது __________ 
பசப் அல் து நீள்ெடிெ மணற்குன்று www.Pa
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36. ஒரு சிறிய உைகம் என அறைக்கப்படும் நாடு? 
இந்ேியா 

37. நிை அளவு அடிப்பறையில் இந்ைியா __________ நாடு 

ஏைாெது இடம், 32,87,263 ச.கி.மீ 
38. இந்ைியாவின் தோத்ை நிை எல்றையின் நீளம்? 

15200 ச.கி.மீ 
39. இந்ைியாவின் கைற்கறரயின் நீளம்? 

7516.6 கி.மீ 
40. இந்ைியாவின் வைதைன்,கிைமேல் கிேீ அளவுகள் என்ன? 

ெடபேன் - 3214 கி.மீ,கிைதமல் - 2933 கி.மீ 
41. இந்ைியாவின் ேக்கள் தைாறகயின் அைர்த்ைி __________ 

1 ச.கி.மீ 382 
42. இந்ைியாவின் கல்வியறிவு தபற்றவர்களின் விழுக்காடு __________ 

பமாத்ேம் - 74.04% 

ஆண் - 82.14% 
ப ண் - 65.46% 

43. இந்ைிய நாட்டின் ைறைவர்? 
குடியரசு ேத ெர் 

44. குடியரசு ைறைவர் __________ மைர்ைல் மூைம் மைர்ந்தைடுக்கப்படுகிறார் 
மதைமுக தேர்ேல் 

45. ஈரறவ சட்ைேன்றங்கள் உள்ள ோநிைங்கள் எத்ைறன? 

6 
46. இந்ைியாவில் உயர்நீைிேன்றங்களின் எண்ணிக்றக? 

24 
47. நம் நாட்டின் ஒருறேப்பாட்டு அறையாளங்களாக உள்ளறவ? 

தேசிய சின்னம் 

48. அரசியல் நிர்ணய சறப மைசியக் தகாடிறய ஏற்றுக் தகாண்ை நாள்? 

1947 ஜதீ  22 
49. அரசியல் நிர்ணய சறப மைசியப் பாைறை ஏற்றுக் தகாண்ை நாள்? 

1950 சனெரி 24 
50. மைசியப் பாைல் முைன் முைைாக எப்தபாழுது பாைப்பட்ைது? 

1911 டிசம் ர் 27 
51. மைசிய சின்னத்ைின் அடியில் வைப் பக்கம் உள்ள விைங்கு __________ 

காதள 

52. "வந்மை ோைரம்" பாைல் எந்ை புத்ைகத்ைில் தவளியிைப்பட்ைது? 
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53. 1896 ல் வந்மை ோைரம் பாைறை முைைில் பாடியவர்? 

ரெநீ்ேிரநாத் ோகூர் 

54. இந்ைியாவின் மைசிய விைங்காக முைைில் மைர்வு தசய்யப்பட்ை விைங்கு? 
சிங்கம் 

55. மைசிய நாள்காட்டி எது? 
சாகா கா ப் ிரிவு 

56. சத்யமேவ தெயமை என்பைன் தபாருள்? 
ொய்தமதய பெல்லும் 
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7ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் – இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்புக் கூறுகள், 
அரரபிய துருக்கியர் பமையயடுப்பு 

1. அரசியல் நிர்ணயசமப அமைக்கப்பட்ை ஆண்டு? 

1946 
2. ைாக்ைர். சச்சிதானந்த சின்கா தமலமையில் அரசியல் நிர்ணய சமப கூட்ைம் நமையபற்ற 

ஆண்டு? 

1946 டிசம்பர் 9 
3. அரசியலமைப்பின் சிற்பி? 

டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பபத்கர் 
4. அரசியலமைப்பு சட்ை வமரவுக் குழுவின் தமலவர்? 

டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பபத்கர் 
5. 1947 ஆகஸ்ட் 29ல் அரசியலமைப்பு சட்ைைியற்றும் யபாறுப்பு யாரிைம் வழங்கப்பட்ைது? 

டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பபத்கர் 
6. அரசியலமைப்பு நிர்ணயசமப கமைசியாக கூடிய ஆண்டு? 

1950 சனவரி 24 
7. அரசியலமைப்பு சட்ைம் இயற்றும் பணி நமையபற்ற நாள்கள்? 

2 ஆண்டுகள், 11 மாதங்கள், 18 நாட்கள், 11 திட்டமிட்ட கூட்டங்களில் கலந்துரையாட 114 நாட்கள் 

8. பூரண சுயராஜ்யம் யகாண்ைாைப்பட்ை ஆண்டு? நாள்? 

1930 சனவரி 26 
9. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ைத்தின் அட்ைவமணகள்? பாகங்கள்? சரத்துகள்? 

22 பாகங்கள், 12 அட்டவரைகள், 449 சைத்துக்கள் 

10. சட்ை அறிமுகரை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ைத்தின் __________ ஆகும் 
முகப்புரை 

11. அரசியல் அமைப்பு சட்ைத்தின் படி உயர் அதிகாரம் பமைத்தவர்கள்? 
.மக்கள் 

12. அரசின் நிர்வாக குழு, சட்ைைன்ற நைவடிக்மககளுக்கு __________ யபாறுப்பாகும் 
பாைாளுமன்றம் 

13. அடிப்பமை உரிமைகள் யைாத்தம்? 
ஆறு 

14. சட்ைம் இயற்றும் ரபாதும்,நமைமுமற படுத்தும் ரபாதும் __________ ஐ பின்பற்ற ரவண்டும் 
அைசு நநறிமுரற பகாட்பாடு 

15. அரசு யநறிமுமற ரகாட்பாட்டின் முக்கிய ரநாக்கம்? 
மக்கள் நலரனப் பாதுகாப்பபத 

16. அரசு யநறிமுமற ரகாட்பாட்டின் வமககள்? 
நான்கு 

கலாைின் விமதகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்திக்குைார் - 9688389861  

  
www.Pa

da
sa

lai
.N

et



தேர்வு நாள்: 10-02-2017                                                   கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு   

சமூக அறிவியல் 7ம் வகுப்பு                                                                                                                                                 2 

17. அடிப்பமை கைமைகள் எத்தமன? 

11 
18. 11வது கைமை? 

6 - 14 வயது வரை கட்டாய கல்வி 

19. இஸ்லாம் சையத்மத ரதாற்றுவித்தவர்? 
முகமது நபி 

20. இஸ்லாைிய ரைற்கு, கிழக்கு நாடுகளில் ஒரு உலக ைதைாக வளரச் யசய்தவர்கள்? 
துருக்கி 

21. முகைது பின் காசிமை சிந்து ைீது பமையயக்க அனுைதித்த ஈராக் ஆளுநர்? 
அல்ஹஜாஜ் 

22. சிந்து ைன்னன் யார்? 
தாகீர் 

23. சிந்து பமையயடுப்பு நமையபற்ற ஆண்டு? 

கி.பி.712 
24. தங்கநகரம் என அமழக்கப்படுவது? 

முல்தான் 
25. முகைது பின் காசிமை பதவியிலிருந்து நீக்கியவர்? 

சுரலமான் கலிபா 
26. பாக்தாத் நகரின் தமலமை ைருத்துவராக இருந்தவர்? 

தாைா 
27. ைானகா யாருமைய ரநாமய குணப்படுத்தியவர்? 

ஹாருன்-அல்-ைஷித் 
28. முகைது கஜினி இந்தியாவின் ைீது பமையயடுத்த ஆண்டு? 

கி.பி.1000 
29. சாஹி ைரமப சார்ந்தவர்? 

நஜயபாலர் 
30. ரசாைநாதபுர பமையயடுப்பு நமையபற்ற ஆண்டு? 

கி.பி.1025 
31. முகைது கஜினியின் 17 பமையயடுப்புகமள விவரித்தவர்? 

சர் நஹன்றி எலியட் 
32. பிர்யதௌசி, அல்பருனி யாருமைய அமவயில் இருந்தார்? 

முகமது கஜினி 
33. முதலாம் தயரயின் ரபார் நமையபற்ற ஆண்டு? 

கி.பி.1191 
34. முதலாம் தயரயின் ரபாரில் ஈடுபட்ைவர்கள்? 

பிருதிவிைாஜன்+முகமது பகாரி 
35. துருக்கிய முஸ்லிம்கள் இந்திய பகுதிக்குள் வர வழியமைத்துக் யகாடுத்தது? 

2ம் தநையின் பபார் 
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36. முகைது ரகாரியின் தமலநகரம்? 
நடல்லி 

37. சந்தவார் ரபார் நமையபற்ற ஆண்டு?  ைன்னர்கள் யார்? 

கி.பி.1194, முகமது பகாரி + நஜயசந்திைன் 

38. விக்ரைசலீா, நாளந்தா பல்கமலக்கழகத்மத இடித்தவர்? 
முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி 

39. முகைது ரகாரிமய யகான்றவர்கள்? ஆண்டு? 
கி.பி.1206, ஷியா முஸ்லிம்  
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சமூக அறிவியல் 7ம் வகுப்பு – புவி – அதன் அமைப்பு ைற்றும் நில நகர்வுகள் 

1. பூைியானது கடலின் ைீது ைிதக்கும் ககாளம் என கருதியவர்கள்? 
எகிப்தியர்கள் 

2. பூைி கதாற்றம் பற்றிய ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட ககாள்மக? 
பெருபெடிப்பு பகொள்கக 

3. கபருகவடிப்பு ககாள்மக பற்றி கூறிய அகைரிக்க வானிமல ஆராய்ச்சியாளர்? 
எட்ெின் ஹொெிள் 

4. லார்ஜ் கெட்ரான் ககாலாய்டர் கசாதமன நடத்தப்பட்ட ஆண்டு? 

2010 
5. பான்சியா என்பது? 

எல்லொ நிலமும் - கிரேக்க ப ொல் 

6. கபந்தலாசா என்பது? 
எல்லொ நீரும் - கிரேக்க ப ொல் 

7. ைிகப்கபரிய தட்டு? 
ெ ிெிக் தட்டு 

8. இந்கதா-ஆஸ்திகரலியன் தட்டு ஒவ்கவாரு ஆண்டும் எவ்வளவு நகர்கிறது? 

67 மி.மீ 

9. கருவத்திற்கு சியால், சிைா என கபயரிட்டவர்? 
சூயஸ் 

10. பூைி உள்ளமைப்பு பற்றிய ககாட்பாட்மட முதலில் உருவாக்கியவர்? 
ஐ க் நியூட்டன் 

11. சிைா __________, __________ ஆல் ஆனது. 
 ிலிக்கொன், பமக்ன ீியம் 

12. சியால் __________, __________ ஆல் ஆனது. 
 ிலிக்கொன், அலுமினியம் 

13. கண்ட நகர்மவ உருவாக்குவது? 
கெ ம 

14. கபரிஸ்பியர் என அமைக்கப்படுவது? 
கருெம் 

15. பூைியின் கவப்ப நிமல எவ்வளவு ஆைத்திற்கு ஒருமுமற அதிகரிக்கிறது? 

32 மீட்டர் 
16. கைகலாடு, கவசம், கருவம் அடர்த்தி எண் வரிமசபடுத்துக. 

3 g/cm, 8 g/cm, 12 g/cm 
 

கலாைின் விமதகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்திக்குைார் - 9688389861  
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17. அங்காரா ைற்றும் ககாண்டுவானா நிலப்பரப்பின் இமடகய இருந்த கடல்? 
படத்திஸ் 

18. கசங்குத்து நகர்வு ஏற்படுத்துவது __________ 
எெிரேொபெனிக் அல்லது கண்ட ஆக்க நகர்வு 

19. கிமடைட்ட நகர்வு ஏற்படுத்துவது? 
ஓரேொபெனிக் அல்லது மகலயொக்க நகர்வு 

20. ைடிப்பு ைமலக்கு எ.கா? 
இமயமகல 

21. நிலநடுக்க அமலகமள பதிவு கசய்வது? 
 ீஸ்ரமொகிேொப் 

22. திட, திரவ, வாயு கபாருள்களில் ஊடுருவிச் கசல்லும் அமலகள்? 
அகலகள் 

23. பூைியில் அதிக அைிவுகமள ஏற்படுத்தும் அமலகள்? 
அகலகள் 

24. P, S, L அமலகளின் கி.ைீ அளவு கூறுக. 

8, 5, 4 
25. கசயல்படும் எரிைமலக்கு எ.கா? 

ஹொெொய் தீெிலுள்ள ரமொனரலொெொ 

26. இந்தியாவில் கசயல்படும் எரிைமல? 
ெொேொன் தீவு 

27. தணிந்த எரிைமலகளுக்கு எ.கா? 
இத்தொலி - பெசூெியஸ், ஹொெொய் - பமௌனகியொ 

28. உயிரற்ற எரிைமலகளுக்கு எ.கா? 
ஆப்ெிரிக்கொ - மவுண்ட் கிளிமஞ் ொரேொ, இந்தியொ - நொர்கண்டம் தீவு 

29. திருவண்ணாைமல குன்று, பனகா குன்று __________ க்கு எ.கா ஆகும். 
இறந்த எரிமகல 

30. நீர் நிரம்பிய எரிைமல வாமய __________ என அமைக்கலாம்.. 
பெருெொய் ஏரி 
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