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Questions Réponses 

1 
பிரான்ஸ் வரலாற்றில் அன்த்திக்கித்ததக்குப் (Antiquité) பின்வரும் 

காலப்பகுதி என்ன ? 
Le moyen-âge 

2 "இவவர்னால்" (« Hivernal ») என்ற வ ால்லின் எதிர்ச்வ ால் என்ன ? Estival 

3 
"றியான் அ வதக்லதர" (« Rien à déclarer ») படத்தில் எல்லலக் காவலனாக 
நடித்த நலகச்சுலவ நடிகர் யார் ? 

Dany Boon 

4 
வார்ந்த பச்ல  மீனால் தயாரிக்கப்பட்ட ஜப்பானிய உணவின் வபயர் 

என்ன ? 
Sashimi 

5  ீனாய் மலலயில் தமாய ீனுக்கு வகாடுக்கப்பட்ட கட்டலைகள் எலவ ? Les tables de la loi 

6 
நான் விமானப்பலடயின் ஒரு பிரிவு, வானதவடிக்லககலையும் 
வ ய்தவன். நான் யார் ? 

La patrouille de France 

7 Dracula பறக்கும் வபாழுது எந்தப் பாலுட்டியாக மாற்றம் அலடவான் ? Chauve-souris 

8 
ஒரு நாட்லட பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக பிரிவதாரு நாட்டில் 

இருந்து இயங்குபவலர எப்படி அலைப்பர் ? 
Un ambassadeur 

9 பணத்லதயும் வாழ்வியலலயும் இலணக்கின்ற வ ால் எது ? La devise 

10 
நடுத்தர தூரங்களுக்கு பயன்படுத்துகின்ற விமானங்கலை எப்படி 

அலைப்பர் ? 
Les moyens courriers 

11 
 ாட் ிகைின் உதவியுடன் குற்றவாைியின் உருவத்லத வலரகின்ற 
ஓவியத்லத எப்படி அலைப்பர் ? 

Un portrait-robot 

12 
வினில் (Vinyles) ஒலித்தட்டுக்கள் எந்த நிறத்தில் அதிகமாகக் 

காணப்படும் ? 
Noire 

13 ve;jr; Rj;jg;gLj;Jk;  cgfuzj;jpd;  ngah; « Je lavarai » ?  Lavabo 

14 Selon le panneau à un passage à niveau, qu'est-ce qui peut en cacher un autre ? 
Un train peut en 
cacher un autre 

15 ve;j ehl;by; KjyhtJ NgRk; glk; jahupf;fg;gl;lJ ?   Les Etats-Unis 

16 KjyhtJ NgRk; glj;jpd; ngau; vd;d ? Le chanteur de Jazz 

17  NCIS njhlupy; kUj;Jtupd; cjtpahsu; ngau; vd;d? Dr Jimmy Palmer 

18 
ehd; ahh;? Platanaceae FLk;gj;ijr; Nrh;e;jtd; 20 - 55m cauKilatd; 
4000tUlq;fs; thONtd;. vd;dpy; gj;J tif cz;L. ?      

Le platane 
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19 

Qui suis-je ? Je suis le plus actif des désintoxiquant naturels connus. Celui qui 
provient de la combustion des coques de noix de coco est le plus performant. 
Mon efficacité pour contrer plusieurs problèmes de santé comme des troubles 
digestifs et intestinaux est reconnue 

Le charbon végétal 

20 ve;j myfhy; ituj;ij msf;fyhk;?   Le carat ful; 

21 xU ehspy; vj;jid fhy; kzpj;jpahyq;fs; cs;sd?   96 

22 'Nltp]; Nfhg;ig " vd;why; vd;d ? Un tournoi de tennis 

23 OMS" ve;jj; JiwAld; rk;ke;jg;gl;lJ ? La santé 

24 'Ad];Nfhtpd"; jiyikaplk; vJ  ? Paris 

25 murhq;fj;jpd; mjpfhug;gpupit (département) ahH top elj;JtH ? Le préfet 

26 2004k; Mz;by; Af;fpudpad; Gul;rpapd; epwk; vd;d ?  Orange 

27 'Le mont Saint-Michel" ve;j murhq;f mjpfhug;gpuptpy; cs;sJ ? La Manche 

28 'jh];khdp" ve;j ehl;Lld; ,ize;J ,Uf;fpd;wJ ? Australie 

29 ve;j Mz;by; 'Securité Sociale" gpuhd;rpy; Muk;gpf;fg;gl;lJ ? 1945 

30 
' Les enfants de la télé" vd;Dk; njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpia elj;JgtH 
ahH ? 

Arthur 

31 'Sécurité sociale" vz;zpy; KjyhtJ vz; vijf; Fwpf;fpd;wJ ? 
Le genre (Masculin / 

Féminin) Mz;/ngz; 

32 ,yq;ifapd; murpay; jiyefuk; vJ ? Sri Jayawardenapura 

33 ve;j Mz;L l'accord de Schengen ifj;rhj;jplg;gl;lJ? 1985 1985 

34 
2012 Mk; Mz;L ve;jg; gpnuQ;Rg; glk; cyfpy; mjpfsT kf;fshy; 
ghu;itaplg;gl;lJ?  Les intouchables Les intouchables 

35 ,j;njhliu epiwT nra;f: Payer en...... 
Payer en monnaie de 
singe 

36 ,j;njhliu epiwT nra;f: Vendre la peau de...... 
Vendre la peau de 
l'ours avant de l'avoir 
tué 

37 
2012 Mk; Mz;L eilngw;w xypk;gpf; Nghl;bapy; gq;Fgw;wpa jkJ tPuu;fSf;F 
r%ftiy ghtpf;f jil cj;juT Nghl;l ehL vJ?  ,j;jhyp 

Italie 

38 Nt]; vd;w epWtdj;ij ve;j epWtdk; thq;fpaJ?  Google 

39 jq;ff; fl;b xd;wpd; epiw vt;tsT?  1Kg 

40 Nuhkd; Guhzj;jpy; QhdNjtij ahu;? Minerve 

41 rPu;j;jf;fp eldk; my;yJ flTs; G+kp vd;W ve;j ehl;il miog;gu;?  fpNuf;fk; La Grèce 

42 kdpjdpd; fOj;J KJnfYk;Gfs; vj;jid ?  7 

43 ,j; njhliu epiwT nra;f. Tous les chemins....... 
Tous les chemins 
mènent à Rome 

44 
ve;jg; G+r;rpapd; ngauhy; ghuprpy; cs;s gpurpj;jp ngw;w ehlf Nkil xd;W 
miof;fg;gLfpwJ?; La cigale 

45 "No limit" vd;w nghyp]; njhlu; ve;j efuj;jpy; vLf;fg;gLfpwJ?  Marseille 

46 ghz; Jhshy; %br; nra;Ak; czit vg;gb miog;gu;?  Panner 

47 1995 ,ypUe;J Miss gpuhd;]; epfo;r;rpapd; njhFg;ghsu; ahu;?        Jean-Pierre Foucaud 

48 1>3>7>15....... ,j;njhlupd; mLj;j vz; vd;d?  31     (+2,+4,+8,+16) 

49 ve;j tpyq;fpd; rj;jkpliy chicote vd;gu;?   La souris vyp 
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50 ,uz;L ePu;kl;lq;fis rkepiyg;gLj;Jk; Kiwia vg;gb miog;gu;? Un bief 

51 [dehaf FbauR nfhq;Nfhtpd; rpd;dk; vJ? rpWj;ij Un léopard 

52 
mnkupf;f Njrpa nfhbapYs;s el;rj;jpuq;fs; vijf; Fwpf;fpd;wd? me;ehl;L 
khepyq;fis Le nombre d'états 

53 ,j; njhliu epiwT nra;f. Avoir un chat…. 
Avoir un chat dans la 
gorge 

54 jPf;Nfhopapd; ngz;iz vg;gb miog;gu;?  L'autruchon 

55 
Mq;fpyj;jpy; tpLjpfspy; KONeur; rhg;ghl;Lld; miwfs; gjpT nra;tij vg;gb 
miog;gu;?  All inclusive 

56 
fUePykhf ,Uf;Fk; gpuhd;rpd; fly; jhz;b Ml;rpf;Fl;gl;l gFjpfis vd;d 
cupr;nrhy;yhy; miog;gu;?  Ultra Marin 

57 coppa   vDk; ,iwr;rp ve;j tpyq;fpypUe;J ngwg;gLfpwJ? gd;wp Du cochon 

58 primo,, tertio gl;baypy; mLj;J tUtJ… Quarto 

59 gpuhd;rpd; kpfg;ngupa Ehyfj;ijf; fl;ba [dhjpgjp ahu;?  François Mitterand 

60 gpuhd;rpd; tlf;F fhty; tiyaj;ij vg;gb miog;gu;?  Lille 

61 Ngr;Rtof;fpy; "prend un gadin" ,d; mu;j;jk; vd;d? On tombe 

 


