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பன்னிரண்டாம் வகுப்பு - தமிழ்  

ஒரு மதிப்பபண் வினாக்கள் ததரவ்ு 

1. வழிப்பாட்டுப் பாடல்கள் ………………………….. என்பதற்கும் ………………………. என்பதற்கும் 

சான்றுகளாய் திகழ்கின்றன. 

2. சுந்தரரின் பிள்ளளத ்திருப்பபயர…்…………………… 

3. பன்னிரு ஆழ்வாரக்ள் இயற்றிய நூல்………………………………. 

4. பபருமாள் திருபமாழியில் ……………………. பாடல்கள் உள்ளன. 

5. சுந்தரர ்………………. என்னும் நூளலயும் இயற்றியுள்ளார.் 

6. எட்டயபுரம் மன்னரின் அளவக்களப்புலவர…்……………….. 

7. கிருஷ்ணப்பிள்ளளளய ………………….. என்று பபரிதயார ்அளழப்பர.் 

8. உமறுப்புலவரின் காலம் ……………………………. 

9. சீறாப்புராணம் ………………………என்னும் வள்ளலின் உதவியால் நிளறவு பசய்யப்பட்டது. 

10. உமறுப்புலவரின் தந்ளத………………. என்னும்…………………………….. 

11. எச.்ஏ. கிருஷ்ணப்பிள்ளள என்பதில், எச.்ஏ என்பது……………………………………… 

12. இரட்சணிய மதனாகரம் எனும் நூளல இயற்றியவர…்……………………………. 

13. நீலதகசி …………………. என்றும் அளழக்கப்படுகிறது. 

14. சீவகசிந்தாமணிக்கு நிகராக கவிளத சுளவமிக்க நூல்………………………. ஆகும். 

15. ஜான் பனியன் இயற்றிய நூல்……………………. 

16. சீத்தளலச ்சாதத்னார ்காலம்………………………. 

17. கிருஷ்ணப்பிள்ளளயின் பபற்தறார…்………………….., …………………………………. 

18. மணிதமகளல…………………….. சமயக்காப்பியம் ஆகும். 

19. திருவாய்பமாழிக்கு ………………………. என்பவர ்உளர எழுதியுள்ளார.் 

20. இரட்சணிய யாத்திரிகத்ளத இயற்றியவர ்………………………. ஆவார.் 

21. அருகததவன் வாழ்தத்ாக அளமந்த பாடல் இடம்பபற்ற நூல்………………….. 

22. மணிதமகளலளய இயற்றியவர…்…………………….. 

23. மணிதமகளல……………………………. சமயக் காப்பியமாகும். 

24. சீதக்காதி பநாண்டி நாடகம் என்னும் நூளல இயற்றியவர…்……………….. 

25. நாகலாபுரம்………………………….. மாவட்டத்தில் உள்ளது. 

26. சுந்தரர ்………………….. என்னும் சிற்றரசரால் மகன்ளம பகாண்டு வளரக்்கப்பட்டார.் 

27. குலதசகர ்ஆழ்வார ்…………………………….. ல் பிறந்தார.் 

28. வழிபாட்டுப்பாடல்களில் எத்தளன சமய சாரப்ான பாடல்கள் உள்ளன…………………………. 

29. திருதப்தாண்டதப்தாளக என்னும் நூளல முதன்ளமயாகக் பகாண்டு 

தசக்கிழார…்………………………. என்னும் நூளல இயற்றினார.் 

30. உமறுப்புலவரின் காலம்……………………………. 

31. இரட்சணியம் என்பதற்கு…………………. என்று பபாருள் 

32. கடிளக முத்துப் புலவரின் மாணவர…்……………………….. 

33. புத்தபிராளன தபாற்றும் பாடல் ………………………. நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. 

34. அப்பர,்சுந்தரர,்சம்பந்தர ்ஆகிதயார…்…………………………. 

35. குலதசகரர ்………………………….. எனும் கடவுளளப் பற்றி பாடியுள்ளார.் 

36. எட்டயபுரம் மன்னரின் அளவப்புலவர…்………………………….. 

37. சீத்தளலச ்சாதத்னாரின் காலம்……………………. 
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38. கிருஷ்ணப்பிள்ளள…………………….. மாவட்டம்,…………………. என்னும் ஊரில் பிறந்தார.் 

39. வடக்கு திருவீதிப் பிள்ளள எழுதிய உளரயின் பபயர…்…………………… 

40. சீத்தளலச ்சாதத்னாரின் நண்பன்……………………… 

41. சீத்தளலசச்ாத்தனாளர ……………….. என்று புகழ்வர.் 

42. ஆழ்வாரக்ளின் அருளிசப்சயலுக்குப் …………………… என்பார ்உளர எழுதியுள்ளார.் 

43. சுந்தரின் காலம்…………………………….. 

44. இளறயருளள தவண்டிப் பாடும்பாடல்கள் …………………………ஆகும். 

45. சுந்தரரின் பபற்தறார…்…………………………, ……………………………. 

46. பாதத்தில் ஆயிரம் தரளககள் உளடயவர…்……………… 

47. அறிவரத்ம் அறிவரக்்கும் அறிவா என்று அளழக்கப்படுபவர…்…………………. 

48. கன்னி பாலனாய் அவதரித்தவர…்…………………. 

49. மீனாய்ப் பிறக்கும் விதியுளடதய னாதவதன என்று தவண்டியவர…்………………………. 

50. அற்புதப்பழ ஆவணங் காட்டி அடியனாய் என்ளன ஆளது பகாண்டவர ்

யார…்…………………………. 

51. சுந்தரர ்ததவாரம், பன்னிருதிருமுளற ளவப்பில் ………………… திருமுளறயாக 

ளவக்கப்பட்டுள்ளது. 

52. பசாற்பதம் – இலக்கணக்குறிப்பு…………………………………. 

53. அரம்ளபயரக்ள் – பபாருள் தருக ………………………… 

54. மணிதமகளலயின் களடசி காளத…………………………. 

55. பாடப்பகுதி………………………. புத்தபிராளனப் தபாற்றி பசய்த பகுதியாகும். 

56. முக்குளட – இலக்கணக்குறிப்பு …………………………….. 

57. உபாசனா மூரத்்தி - பபாருள் தருக ……………………….. 

58. சுவரக்்கபதி – இலக்கணக்குறிப்பு ……………………………. 

59. பசய்யுள் பகுதியின் நிளறவாக மங்கலம் கூறி நிளறவு பசய்வதளன ……………………… 

என்று உளரப்பர.் 

60. இளறவளன வழிபடு பபாருளாக மட்டுமல்லாமல் வாழ்க்ளகப் பபாருளாகவும் 

பகாண்டு வாழ்ந்து காட்டியவர ்சுந்தரர ்என்று கூறியவர…்……………………….. 
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