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மிாய்வுத்துறந 

தகுதி 1 மிழ் - முனாாண்டு இண்டாம் தரும்  

 விணாங்கி 

 

1. தன்னிரு திருமுறநகள் ாற? 

2. திரு அங்காறன - லதர்க்காம் ருக. 

3. திரு அங்காறன குறிப்பிடும் சிலதருானின் லதர்கள் ாற? 

4. சிலதருானின் அடிறயும் முடிறயும் காச்லென்நர்கள் ார்? வ்டிவு 

லகாண்டு லென்நணர்? 

5. உன் தாடப்தகுதியில் அறந் திருாவுக்கெர் தாம் வ்வூர் இறநன் மீது 

தாடப்தட்டது? 

6. உன் தாடப்தகுதிாய் அறந் சுந்ர் தாம் வ்வூர் இறநன் மீது தாடப்தட்டது? 

7. அப்தர் லதருானுக்கு ஈென் கயிறனக் காட்சிறக் காட்டி னம் து? ந் ாளில் 

இத்திருவிா நிகழும்? 

8. திருறாற்றில் உள்ப சிலதருான், உறம்ற ஆகிதாரின் லதர்கள் ாற? 

9. பிஞ்ஞகன் ன்ந லொல்லின் லதாருள் ாது? 

10. மிழ்ச் ொத்திம் ணப்தடும் நூல் து? 

11. திருந்திம் த்றண ந்திங்கறபக் லகாண்டது? 

12. லதரிாழ்ாரின் இற்லதர் ாது? 

13. லதரிாழ்ாருக்கு ங்கப்தட்டப் தட்டப்லதர் ன்ண? 

14. ‘விப் ாார்’ ன்று அறக்கப்தட்டர் ார்? 

15. லாண்டடிப்லதாடிாழ்ார் ழுதி தாசுங்களின் லதர்கள் ாற? 

16. திருப்தாாழ்ார் க்குனத்றச் ொர்ந்ர்? அர் ழுதி தாசுத்தின் லதர் ன்ண? 

17. ம்ாழ்ாற ழிதட்டு ஆழ்ார் ஆணர் ார்? அர் தாசுத்தின் லதர் ன்ண? 

18. பிள்றபத்மிழ் இனக்கித்தின் 10 தருங்கள் ாற? 

19. குகுருதர் இற்றி நூல்கள் ாற? 

20. முத்துக்குாசுாமி பிள்றபத்மிழ் வ்வூர் இறநன் மீது தாடப்தட்டது? 

21. ‘லெங்கீறப் தரும்’ - றக் குறிக்கும்? 

22. அம்புலிப் தரும் ன்நால் ன்ண? 

23. ந்திக் கனம்தகத்தின் தாட்டுறடத் றனன் ார்? 



24. கனம்தக நூல்களின் உறுப்புகள் த்றண? 

25. ந்திக்கனம்தக நூனாசிரிர் ார்? 

26. தூது நூல்களின் இண்டு றக தகுப்புகள் ாற? 

27. தூது இனக்கிம் ந்ப் தா றகயில் தாடப்தடும்? 

28. மிழ்விடு தூது த்றண கண்ணிகறபக் லகாண்டது? 

29. மிழ்விடு தூது - நூனாசிரிர் ார்? 

30. மிழ்விடு தூதில் ாரிடம் ாறன ாங்கி ருாறு மிழ் அனுப்தப்தடுகிநது? 

31. மிழில் முலனழுத்துக்கள் த்றண? ொர்லதழுத்துக்கள் த்றண? 

32. மிழுக்கு ஊட்டப்தட் தால் து? 

33. மிழில் உள்ப லெய்யுள் லொல்லின் 4 றக ாற? 

34. மிழில் உள்ப அனங்காங்கள் த்றண? 

35. மிழில் உள்ப தண்கள் ாற? 

36. மிழ் றணச் லெங்தகானாகக் லகாண்டது? 

37. மிழ் லதற்ந பிள்றபகள் ாற? 

38. மிழ்லாழியின் நின ல்றன ாது? 

39. மிழின் அண்றண ங்குள்பது? 

40. மிழின் ாகணம் து? 

41. மிழுக்குப் புதாகிர் ார்? 

42. மிழின் தார்கள் ார்? 

43. மிழின் தெணாதிததிகள் ார்? 

44. மிழின் தெறணகள் து? 

45. குநஞ்சி - இனக்கித்தின் இனக்கம் ாது? 

46. திருக்குற்நானக் குநஞ்சிற இற்றிர் ார்? 

47. திருக்குற்நானக் குநஞ்சி வ்வூர் இறநறணப் தாட்டுறடத் றனணாகக் 

லகாண்டது? 

48. குற்நானக் குநஞ்சிறப் தாாட்டி, தரிெளித் ன்ணன் ார்? 

49. கலிங்கத்துப்தணிற இற்றிர் ார்? 

50. தணி இனக்கித்தின் இனக்கம் ாது? 

51. காபதகப்புனர் இற்றி நூல்கள் ாற? 

52. ஔறாரின் லதற்தநார்கபாகக் குறிக்கப்தட்தடார் ார்? 

53. ‘னிப்தாடல் திட்டு’ நூலில் தாடல்கள் ழுதி புனர்கள் மூறக் குறிப்பிடுக. 

 

 


