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7ம் வகுப்பு முழுத்தேர்வு - 2 

1. ஓடும் சுழிசுத்ேம் என்ற பாடலை இயற்றியவர் 
காளமேகப் புலவர்  

2. காளதேகப்புைவர் பணிபுரிந்ே இடம்? 
திருவரங்கம் மகாயில் 

3. கல்விக்கு எல்லை இல்லை பாடலை இயற்றியவர்? 
ஔவவயார் 

4. கணிேதேலே இராோனுஜம் பிறந்ே / இறந்ே ஆண்டு? 

22-12-1887 – 26-04-1920 
5. குடிேக்கலளயும் குைதேய்வத்லேயும் ஒதரோேிரி தேசித்ேவர்? 

ேருதுபாண்டியர் 

6. பழஞ்தசாற்று குருோேதேந்ேல் உள்ள ோவட்டம்? 
சிவகங்வக 

7. தசய்யுளுக்தக உரிலேபூண்டு வரும் தசால்? 
உரிச்சசால் 

8. கலைேடந்லே என்பேன் தபாருள்?  
கவலேகள் 

9. துன்ேைர் என்பேன் தபாருள்? 
பவகவர், அழகிய ேலர் 

10. பணிவாய் என்பேன் தபாருள்? 
அன்பாய் 

11. ஆடுபரி என்பேன் தபாருள்? 
ஆடுகின்ற குதிவர 

12. 7 × 13 × 19 என்பேன் தபருக்கு தோலக? 

1729 
13. ேிருத்ேக்கதேவரின் காைம்? 

கி.பி.10ம் நூற்றாண்டு 

14. ேிரு.வி.கைியாண சுந்ேரோரின் தபற்தறார்? 
விருத்தாசலனார், சின்னம்வேயார் 

15. ேிரு.வி.கைியாண சுந்ேரோர் பிறந்ே ஊர்? 
காஞ்சிபுரம் ோவட்டம் துள்ளம் (தண்டலம்) 

16. தேலட ேேிழுக்கு இைக்கணம் வகுத்ேவர்? 
திரு.வி.க 

17. ேவசக்ேி இேழின் ஆசிரியர்? 
திரு.வி.க 

கைாேின் விலேகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்ேிக்குோர் - 9688389861  

  

www.Padasalai.Net                        www.TrbTnpsc.com

www.Padasalai.Net



தேர்வு நாள்: 28-02-2017                                                            கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு   

7ம் வகுப்பு முழுத்தேர்வு - 2                                                                                                                                                                2 

18. தபாதுலேதவட்டல் எனும் நூைின் உள்ள பாக்களின் எண்ணிக்லக? 

430 
19. ேேிழ்தோழி அழகாே சித்ேிர தவலைபாடலேந்ே தவள்ளிேட்டு; ேிருக்குறள் அேில் 

லவக்கப்பட்டுள்ள ேங்க ஆப்பிள்; ேேிழ் என்லே ஈர்த்ேது; குறதளா என்லே இழுத்ேது எனும் 
கூற்றுக்கு உரியவர்? 
டாக்டர் கிசரௌல் 

20. உைகின் ேிகப்பழலேயாே ேிைப்பகுேி? 
குேரிக்கண்டம் 

21. அம்லே, அப்பன் எந்ே ோட்டு தோழிச்தசால்? 
நாஞ்சில் 

22. ஓங்கி உயர்ந்ே ேிைப்பகுேி? 
ேவல 

23. ேலையின் உயரத்ேில் குலறந்ேது? 
குன்று 

24. தசரோன் தபருஞ்தசரல் இரும்தபாலற எனும் ேன்ேோல் கவரி வசீப்தபற்ற 
தபருலேக்குரியவர்? 
மோசிகீரனார் 

25. முதுதோழிக்காஞ்சி எத்ேிலணலயசார்ந்ேது? 
காஞ்சி 

26. தோய்க்கு ேருந்ேி இைக்கியம் என்று கூரியவர்? 
ேீனாட்சி சுந்தரனார் 

27. அத்ேி ோலை அணிந்ே ேன்ேன்? பேம்பூ ோலை அணிந்ே ேன்ேன்? தவப்பம்பூ ோலை 
அணிந்ே ேன்ேன்? 
ஆத்தி   - மசாழன், பனம்பூ  - மசரன், மவப்பம்பூ - பாண்டியன் 

28. வலரயாடுகள் அேிகோக வாழும் பகுேி? 
உதவக 

29. ேேிழகத்ேின் சிறப்பு ேரம்? 
பவனேரம் 

30. ேதுலர கல்தவட்டுகளில் எவ்வாறு காணப்படுகிறது? 
ேதிவர 

31. ேிரிகடுகத்ேின் ஆசிரியர்? 
நல்லாதனார் 

32. சிவதபருோன் யாருக்காக ேண் சுேந்ோர்? 
வந்தி 

33. குேரகுருபரர் பிறந்ே ஊர்? 
திருவவகுண்டம் 

34. குேரகுருபரரின் தபற்தறார்? 
சண்முகசிகாேணிக் கவிராயர், சிவகாேசுந்தரி அம்வேயார் 
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35. ோன்கு ேணிகள் யாலவ? 
முத்து, பவளம், ேரகதம், ோணிக்கம் 

36. வாணிோசேின் இயர்தபயர்? 
எத்திராசலு (எ) அரங்கசாேி 

37. ேேிழகத்ேின் தவர்ட்ஸ் தவார்த்? 
வாணிதாசன் 

38. கவிஞதரறு, பாவைர்ேணி எே அலழக்கப்படுபவர்? 
வாணிதாசன் 

39. தேன்ேிந்ேியாவின் ஏதேன்ஸ்? 
ேதுவர 

40. ேதுலர எனும் தசால்ைின் தபாருள்? 
இனிவே 

41. ேேிழ்தகழு கூடல் எனும் தோடர் அலேந்துள்ள நூல்? 
புறநானூறு 

42. தகாவைன் தகாலையுண்ட இடம்? 
மகாவலன் சபாட்டல் 

43. ோரி என்பேன் தபாருள்? 
ேவழ 

44. தசேம் என்பேன் தபாருள்? 
நலம் 

45. முட்டு என்பேன் தபாருள்? 
குவியல் 

46. ேிலரக்கவித்ேிைகம் யார்? 
அ.ேருதகாசி 

47. தேல்ைிக்காய் லவத்து விலளயாடும் ஒருவலகக்காய் விலளயாட்டு? 
அம்ோவன 

48. ேிருச்தசந்ேிற்கைம்பகத்ேின் ஆசிரியர்? 
ஈசான மதசிகர் (எ) சுவாேிநாத மதசிகர் 

49. ேிரு.வி.க அவர்களின் ேேம் கவர்ந்ே ேைர்? 
பருத்தி 

50. ேரபுச்தசால் : யாலே __________  
யாவனக்கன்று 

51. ே.பிச்சமூர்த்ேியின் இயர்தபயர்? 
ந.மவங்கட ேஹாலிங்கம் 

52. ே.பிச்சமூர்த்ேி பிறந்ே ஊர்? 
கும்பமகாணம் 

53. கம்பலர ஆேரித்ேவர்? 
சவடயப்ப வள்ளல் 
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54. அனுேேி என்ற தசால்ைிற்கு இலணயாே ேேிழ்ச்தசால்? 
இவசவு 

55. காகிேம் என்ற தசால்ைிற்கு இலணயாே ேேிழ்ச்தசால்? 
தாள் 

56. ஆரம்பம் என்ற தசால்ைிற்கு இலணயாே ேேிழ்ச்தசால்? 
சதாடக்கம் 

57. ஏோப்பு என்பேன் தபாருள்? 
பாதுகாப்பு 

58. ோந்ேர் என்பேன் தபாருள்? 
ேக்கள் 

59. முல்லை ேிைத்ேின் வரீ விலளயாட்டு? 
ஏறுதழுவுதல் 

60. ஆமூர் ேல்ைலே வழீ்த்ேியவர்? 
நற்கிள்ளி 

61. ேதுலரயில் யாலேப்தபார் ேலடதபற்ற இடம்? 
தமுக்கம் வேதானம் 

62. ேரிவிருத்ேம் எனும் நூைின் ஆசிரியர்? 
திருத்தக்கமதவர் 

63. சவீகசிந்ோேணியின் ேற்தறாரு தபயர்? 
ேணநூல் 

64. தபண் ஓவியர், ஆண் ஓவியர் தபயர்? 
சித்திரமசனா, சித்திி்ராங்கதன் 

65. வண்ணங்கள் குழப்பும் பைலகக்கு தபயர்? 
வட்டிவக பலவக 

66. கரித்துண்டுகளால் வடிவம் தபறும் ஓவியம்? 
புவனயா ஓவியம் 

67. சித்ேிரக்காரப்புைி யார்? 
முதலாம் ேமகந்திர வர்ேன்  

68. ேேிழுக்கு தோண்டு தசய்தவான் சாவேில்லை எேக்கூறியவர்? 
பாரதிதாசன் 

69. காப்பு என்பேன் தபாருள்? 
காத்தல் 

70. விளி தவற்றுலே என்பது? 

8ம் மவற்றுவே 

71. முலரசு - எவ்வலகதபாைி? 
இவடமபாலி 

72. புேல் விழா ேலடதபறும் இடம்? 
சபருந்துவற 
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73. ஆட்டேத்ேி எந்ோட்டு அரசன்? 
மசரன் 

74. முக்கூடைில் கைக்கும் ஆறுகள்? 
சிற்றாறு, மகாதண்டராேஆறு, தாேிரபரணி ஆறு 

75. தேன்கலர ோட்டில் அருள்பாைிக்கும் இலறவன் தபயர்? 
ேருந்தீசர் 

76. காஷ்ேீர் பகுேிகளில் இருந்து தபறப்படும் கம்பளி? 
அங்மகாரா  

77. பட்டுத்துணிகலள முேைில் உருவாக்கிய வர்கள்? 
சீனர்கள் 

78. இலழகளின் ராணி எே அலழக்கப்படுவது? 
பட்டு 

79. தேே ீவளர்ப்புக்கு உகந்ே இேம்? 
ஏபிஸ் சேல்லசபரா 

80. தகாழி அலடகாத்ேல் எத்ேலே ோள்கள்? 

21 
81. ேேிழ்ோட்டின் ோேிை விைங்கு? 

வவரயாடு 

82. இலைகளின் உள்தள உள்ள பசுலேயாே தபாருள்? 
பச்வசயம் 

83. பிறசார்பு ஊட்ட உயிரிகளுக்கு உோரணம்? 
ேனிதன், விலங்கு 

84. பூஞ்லச உடைத்ேின் ேீது __________ வளரும். 
ஆல்கா 

85. ஸ்டார் தசரித்ேலுக்கு உேவும் தோேிகள்? 
அவேமலஸ் 

86. தபருங்குடைின் ேிளம் எவ்வளவு? 

1.5 ேீட்டர் 
87. பூக்கும் ோவரங்கள் எத்ேலே வலகப்படும்? 

3 
88. சூரிய ஒளிக்கு எேிர்ேிலசயில் வளரகூடியது? 

மவர்த்சதாகுப்பு 

89. கணுக்களுக்கு இலடதய உள்ள தூரம்? 
கணுவிவடப் பகுதி 

90. தகாத்ோக ோர்கள் தபான்று தோற்றேளிப்பது? 
சல்லிமவர்த் சதாகுப்பு 

91. வாயுப் பரிோற்றம் ோவரங்களில் ேலடதபறும் தபாது தவளிவரும் வாயு? 
கரியேிலவாயு 
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92. முள்ளங்கியின் வடிவம்? 
கதிர் வடிவம் 

93. குறிஞ்சி பூ கலடசியாக எப்தபாழுது பூத்ேது? 

2006 
94. முண்டு தவர்கலள தகாண்டது? 

மசாளம், கரும்பு 

95. பின்னுதகாடி தகாண்ட ோவரம்? 
அவவர 

96. பாக்டீரியா இயைின் ேந்லே? 
ஆண்டன் வான் லூவன் ஹகீ் 

97. வலளய அழுகல் தோய் ேற்றும் ே ீதவப்பு தோய் ஏற்படும் ோவரங்கள் எது? 
உருவள, ஆப்பிள் 

98. இறந்ே ேக்கிய தபாருள்கள் ேீது வாழ்வது? 
பூஞ்வச 

99. ோ வின் ோவரவியல் தபயர்? 
ோஞ்சிஃசபரா 

100. பாேரசத்ேின் அடர்த்ேி ேீரின் அடர்த்ேிலயப் தபாை __________ ேடங்கு. 

13.6 
101. இேயத்ேில் ேட்டுதே காணப்படும் ஒரு சிறப்பாே ேலச? 

இதயத்தவசகள் 

102. உடற்தசயைியல் தவலைகலள ஒழுங்குப்படுத்துவது? 
ஹார்மோன்கள் 

103. உணவில் உள்ள ேீராேது தவளியாகும் ேிகழ்ச்சி? 
சவ்வூடு பரவல் 

104. ேண்டுகளில் உள்ள சிறு துலளகள் எேற்கு பயன்படுகிறது? 
வாயு பரிோற்றம் 

105. அல்கைி என்ற வார்த்லே எந்ே தசால்ைிைிருந்து வந்ேது? 
அராபிக் 

106. தேன் அதேரிக்காவில் உள்ள ஒரிதோக்தகா ேேிப்படுலகயில் வாழ்வது? 
ேீன் விலாங்கு ேீன் 

107. துலண ேின்கைம் என்பது? 
ேின்மனற்றம் சசய்து ேீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடியவவ 

108. தூந்ேிரப் பிரதேச காடுகள் இந்ேியாவில் எங்குள்ளது? 
இேயேவல 

109. சாம்பல் ேிறச் தசந்ோய்கள் உள்ள காடுகள்? 
ஊசியிவலக்காடுகள் 

110. எரிப்தபாருள் எரியும் தபாது தவளிதயறும் வாயு? 
கரியேிலவாயு 

www.Padasalai.Net                        www.TrbTnpsc.com

www.Padasalai.Net



தேர்வு நாள்: 28-02-2017                                                            கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு   

7ம் வகுப்பு முழுத்தேர்வு - 2                                                                                                                                                                7 

111. ேீத்தேன், ஈத்தேன் கைந்ே எரிவாயு எது? 
சாண எரிவாயு 

112. கார்பன் துகளால் ஏற்படும் தோய்? 
ஆஸ்துோ 

113. எரிேலுக்கு ேன்றாக துலணபுரிவது? 
ஆக்ஸிஜன் 

114. இரும்புத் துருப்பிடித்ேல் என்பது __________ எரிேல் ஆகும். 
சேதுவாக 

115. எரிதபாருள் எரியும் தபாது ஒளியுடன் வருவது? 
சவப்பம் 

116. ேேிச்சுழி தவப்பேிலை என்பது? 

0K சகல்வின் 

117. தகல்வின் அளவடீ்டு முலற-0K= 

-270°C 
118. ஃபாரன்ஹடீ் அளவடீ்டு குறிக்கப்பட்ட தவப்பேிலைோேிலய எந்ே துலறயில் 

பயன்படுத்ேபடுகிறது? 
ேருத்துவ துவறயில் 

119. பரப்பு ஒன்றிைிருந்து ஒளி ேிரும்பி அனுப்பப்படும் ேிகழ்வு? 
எதிசராளித்தல் 

120. இயங்கும் வாகேம் ஒன்றின் சக்கரம் தவப்பம் அலடவேற்கு காரணம்? 
உராய்வு 

121. கூர்ஜர ேரபிேர் யார்? 
பிரதிகாரர்கள் 

122. தகாபாைரின் ேகன்? 
தர்ேபாலர் 

123. விக்ரேசைீா பல்கலைக்கழகத்லேக் கட்டியவர்? 
தர்ேபாலர் 

124. தசௌகான் ேன்ேர்களில் முக்கியோேவர்? கைிஞ்சார் தகாட்லட யாருலடயது? 

பிருத்விராஜ் / சந்தமலயர்கள் 

125. ேதகந்ேிர பாைர், ேகிபாைரின் அலவப்புைவர்? 
இராஜமசகரன் 

126. பாஸ்கராசாரியார் எழுேியது? 
சித்தாந்த சிமரான்ேணி 

127. அரசர்களின் ஆறு எே அலழக்கப்படும் நூல்? 
இராஜதரங்கினி 

128. 2ம் புைிதகசிலய தோற்கடித்ேவர்? இந்ேிய தகாவில் கட்டிடக்கலையின் தோட்டில் எது? 

1ம் நரசிம்ே வர்ேன் / ஐமஹாமல 
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129. காகத்ேிய அரசின் ேலைேகரம்? 
அனுேசகாண்டா 

130. எைிதபண்டா குலகக்கு தபயரிட்டவர்கள் யார்? 
மபார்த்துகீசியர் 

131. ேக்காவி என்பது? 
விவசாய கடன் 

132. சிம்ே விஷ்ணுவின் ேகன்? 
ேமகந்திரவர்ேன் 

133. காஞ்சியில் வாழ்ந்ே வட இந்ேிய புைவர்? 
தண்டி 

134. ோேல்ைன், வாோபி தகாண்டான் எே அலழக்கப்படுபவர்? 

1ம் நரசிம்ே வர்ேன் 

135. இராஜசிம்ேன் எே அலழக்கப்படுபவர்? 

2ம் நரசிம்ே வர்ேன் 

136. அடிலே வம்சத்ேின் சிறந்ே ேன்ேர்? 
பால்பன் 

137. ஆத்துைார் சாலை ஒரு __________ 
இலவச ேருத்துவேவன 

138. ைாக் பாக்ஷா எே புகழப்பட்டவர்? 
குத்புதின் ஐபக் 

139. தகால்ைம் தகாண்ட பாண்டியன் யார்? 

1ம் ோறவர்ே குலமசகர பாண்டியன் 

140. உைக பாரம்பரிய ேிேம்? 

ஏப்ரல் 18 
141. பூேி புத்ேிரர்கள் யார்? 

மவளாண்சதாழில் சசய்மவார் 

142. ேதுலர தகாண்டான் யார்? 

1ம் பரந்தகன் 

143. பான்சியா என்பது? 

கிமரக்க சசால் / எல்லா நிலமும் 

144. தபருதவடிப்பு தகாள்லக பற்றி கூறிய அதேரிக்க வாேிலை ஆராய்ச்சியாளர்? 
எட்வின் ஹாபிள் 

145. ேங்கேகரம் எே அலழக்கப்படுவது? 
முல்தான் 

146. பூேியின் தவப்ப ேிலை எவ்வளவு ஆழத்ேிற்கு ஒருமுலற அேிகரிக்கிறது? 

32 கீ.ேி 
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147. தபரிஸ்பியர் எே அலேக்கப்படுவது? 
கருவம் 

148. P, S, L அலைகளின் கி.ேீ அளவு கூறுக. 

8, 5, 4 
149. இந்ேியாவில் தசயல்படும் எரிேலை? 

பாரான் தீவு 

150. துக்ளக் ேரபிலே தோடங்கியவர்? 
கியாசுதீன் துக்ளக் 

151. ேிருவண்ணாேலை குன்று, பேகா குன்று __________ க்கு எ.கா ஆகும். 
இறந்த எரிேவல 

152. உப்பு படிகோேல் __________ எேவும் அலழக்கப்படும். 
ஹாமலாகிளாஸ்டி 

153. லேவாேில் அலேந்துள்ள ஏகிலு __________ பாலறக்கு எ.கா. 
படீப்பாவற 

154. 11வது கடலே? 

6 - 14 வயது வவர கட்டாய கல்வி 

155. ஆற்று வலளவில் வன்சரிவு ஏற்படுவது? 
ஆற்று ஓங்கல்கள் 

156. பள்ளத்ோக்கு பேியாறுகள் __________ எேவும் அலழக்கப்படும். 
ஆல்ஃவபன் பனியாறு 

157. கத்ேி தபான்ற ேீண்ட தோடர் ேிைப்பகுேி __________ ஆகும். 
அசரட்டு 

158. பீடப்பாலற __________ எேவும் அலறக்கப்படும். 
காளான் பாவற 

159. இந்ேியாவில் உயர் ேீேிேன்றங்களின் எண்ணிக்லக? 

24 
160. அரசியல் ேிர்ணய சலப தேசியப் பாடலை ஏற்றுக் தகாண்ட ோள்? 

ஜனவரி 24, 1950 
161. ஆசிரியரின் உலழப்பு __________ ஆகும். 

ேன உவழப்பு 

162. தோழில் முலேதவார் __________ எே அலழக்கப்படுகிறார். 

சமுதாய & காணும் நுகர்மவார் 

163. உற்பத்ேிச் சங்கிைி எேப்படுவது? 
முதன்வே இரண்டாம் ேற்றும் சார்புத்துவற 

164. ேற்தபாது ேலடமுலறயில் இல்ைாே வரி? 
எஸ்மடட் வரி 

165. கைால் வரி என்பது? 
ஒரு நாட்டில் உற்பத்தியாகும் சபாருள்களின் ேீது அந்நாட்டிமலமய விதிக்கப்படும் வரி 

www.Padasalai.Net                        www.TrbTnpsc.com

www.Padasalai.Net



தேர்வு நாள்: 28-02-2017                                                            கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு   

7ம் வகுப்பு முழுத்தேர்வு - 2                                                                                                                                                                10 

166. 2016 பாரிஸ் ோஸ்டர் லடட்டில் தடன்ேிஸ் சாம்பியன் யார்? 

ஆண்டி முர்மர 

167. 2017 ஆம் ஆண்டு ேலடதபறும் பார்லவயற்தறாருக்காே உைக்தகாப்லப கிரிக்தகட் T20 
தபாட்டியின் விளம்பர தூதுவர் யார்? 
ராகுல் டிராவிட் 

168. இந்ேிய தபண்கள் கிரிக்தகட் அணியின் தகப்டன்? 
ஜலீன் மகாஸ்வாேி 

169. சேீ ஓபன் தபட்ேிண்டன் தபாட்டியில் தபண்கள் ஒற்லறயார் பிரிவில் தவற்றி தபற்றுள்ளவர்? 
ஜான் ஓ மஜார்சகன்சன் 

170. தடவிஸ் தகாப்லப எந்ே விலளயாட்டுடன் தோடர்புலடயது? 
சடன்னிஸ் 

171. உைகின் ேிகவும் ேீளோே அேிேவேீ பாதுகாப்பாே குவாண்டம் ேகவல் தோடர்பு இலணப்லப 
துவக்கியுள்ள ோடு? 
சீனா 

172. டாடா வாழ்ோள் சாேலேயாளருக்காே இைக்கிய விருது தபற்றவர்? 
அேிதாவ் மகாஷ் 

173. 2016க்காே உைக குடிேகன் விருது தபற்றுள்ள இந்ேியர்? 

இம்தியாஸ் மசாலிோன் 

174. 2016ம் ஆண்டிற்காே தகௌவுரவ அகாதேேி விருது தபற்றுள்ளவர்? 

ஜாக்கிசான் 

175. ராஜா ராம் தோகன்ராய் விருது எந்ே துலறக்கு வழங்க படுகிறது? 
பத்திரிக்வக 

176. இன்தபாசிஸ் ேேிோபிோேத்ேிற்காே விருது 2016 யாருக்கு வாங்கப்பட்டது. 

சுனித் அம்ரித் 

177. ேங்க ேயில் விருது தபற்றுள்ள ேிலரப்படம் எது? 

Daughter 
178. உைக பக்கவாேம் ேிேம்? 

அக்மடாபர் 29 
179. உைக தசேிப்பு ேிேம்? 

அக்மடாபர் 31 
180. பஞ்சாப் ோேிைம் எந்ே ோலள புலகயிலை ஒழுப்பு ேிேோே அனுசரிக்கபடுகிறது? 

நவம்பர் 1 
181. முேல் உைக சுோேி விழிப்புணர்வு ேிேம்? 

நவம்பர் 5 
182. தேசிய பால் ேிேம்? 

நவம்பர் 26 
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183. ேத்ேிய ரிசர்வ் வங்கியின் தசயல் இயக்குேர்? 
ராமஜஷ்வர் ராய் 

184. ஐ.ோ அலேப்பின் ேல்தைண்ணத் தூதுவராக ேியேிக்கப்பட்டுள்ள தடன்ேிஸ் வரீாங்கலே? 
ேரிய சசரமபாவா 

185. ஹாக்கி இந்ேியா அலேப்பின் ேலைவராக தபாறுப்தபற்றவர்? 
ோரியம்ோ மகாஷ் 

186. உைக பருவேிலை ோோடு? 
ோராமகக் (சோமராக்கா) 

187. பல்தகரிய ோட்டின் அேிபர்? 
ரூசேன் ராசடவ் 

188. ரீட் உல் பார்க் இராணுவ பயிற்சியுடன் தோடர்புலடய ோடு? 
பாகிஸ்தான் 

189. உைக பயண சந்லே ேலடதபற்ற இடம்? 
லண்டன் 

190. உைகின் முேல் பாைிவுட் சிேிோ பூங்கா அலேக்கப்பட்டுள்ள இடம்? 
துபாய் 

191. மூன்றாம் உைக இலணய ோோடு 2016 ேலடதபற்ற இடம்? 

ஊஷன் (சீனா) 

192. உைகிதைதய முேல் முலறயாக காகித்த்ோல் ஆே பண தோட்டுகலள அறிமுகப்படித்ேியது? 
ஸ்வடீன் 

193. ேற்தபாலேய ஐ.ோ சலபயின் தபாதுச் தசயைாளர் யார்? 
மபார்ச்சுக்கல் 

194. சேீ ேிறந்ே தபருந்தோடர் பட்டத்லே தவன்றார்? 
பி.வி.சிந்து 

195. இந்ேியாவில் முேைில் டிஜிட்டல் கிராேம்? 
அமகாதரா (குஜராத்) 

196. இந்ேிய விோேப் பலடயின் ேலைவர் யார்? 
பி.எஸ்.தமனாவா 

197. IAAF இன் சிறந்ே தபண் ேடகள விருது தபற்றவர்? 

அல்ோஸ் அயானா 

198. ஆசியாவிதைதய ேிக அேிக ேீளமுலடய ேிேிவண்டி தேடுஞ்சாலை? 
உத்திரப்பிரமதசம் 

199. கடற்பலட ேலைலேத் ேளபேி? 
சுனில் லம்பா 

200. இந்ேியாவின் முேல் ேீருக்கடியிைாே ேிருவிழா? 
பூனா (ேஹாராஷ்டிரா) 
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