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11ம் யகுப்ன தநிழ் 

1. தநிழ்மநாமினின் உிடதம் ப்டும் நூல் து? 
தானேநாயர் ாடல்கள். 
 

2. தானேநாயர் ாடல்கள் னும் மதாதகநூில் உள்  ாடல்கின் 
ண்ணிக்தக ? 
1452 
 

3. தானேநாயர் ிந்த ஊர் து? 
வயதாபண்னம் (திருநதக்காடு) 
 

4. தானேநாயரின் மற்வார் னார்? 
மகடிினப்ர், மகசயல்ி அம்தநனார் 
 

5. திருச்சிபாப்ள்ினில் வகாயில் மகாண்டுள் இதயின் மனர் ன் ? 
தானேநாயர் 
 

6. தானேநாயர் னாரிடம் ணி னரிந்தார்? ன் ணி ? 
யிஜனபங்க மசாக்காத ானக்கர் பாணி நீாட்சி, கணக்கர் 
 

7. தானேநாயரின் நதயி னார்? 
நட்டுயார் குமி 
 

8. மநௌ குருயின் நபன ன்? 
திருனெர் நபன 
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9. தானேநாயர் னக்தி மற் இடம் து? 
இட்சுநி னபம் (இபாநாதனபம் நாயட்டம்) 
 

10. தானேநாயரின் காம் து? 
கி.ி. 18 நூற்ாண்டு 
 

11. கந்தசாநிப் னயரின் மற்வாற் னார்? 
ீவநகம் ிள்த, மசௌந்தபயள்ி அம்தநனார் 
 

12. கந்த சாநிப் னயர் அதநச்சபாகப் ணினரிந்த இடம் து? 
கபந்தத தநிழ்ச்சங்கம் 
 

13. தாநஸ்கிவப ன்ாரின் கயிதததன தநிமில் "இபங்கற்ா"  (மசய்னேள் 
யடிய நூல்)  மநாமி மனர்த்தயர் னார்? 
ள்ினகபம் ீ.கந்தசாநிப் னயர்.  
 

14. ாபதினார் ாடின ாடல்கின் மதாகுப்ன வ்யாறு அதமக்கப்டுகிது ? 
ாபதினார் கயிததகள் 
 

15. "திருி தந்தத... " னும் ாடின் னெப் ாடல் து?  
யங்க மநாமினில் ங்கிம் சந்திபர் ழுதின யந்வத நாதபம் ாடல். 
 

16. வதசினக் கயி னார்? 
ாபதினார் 
 

17. ாபதினாரின் ிந்த திம் து? 
11/12/1882 
 

18. ாபதினாரின் மற்மார் னார்? 
சின்சாநி அய்னர், இக்குநி அம்நாள் 
 

19. ாபதினார் உதயி ஆசிரினபாகப் ணினரிந்த த்திரிக்தக து? 
சுவதசநித்திபன் 
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20. ாபதினார் ஆசிரினபாக ணினாற்ின த்திரிக்தக து? 
சக்கபயர்த்திி 
இந்தினா (யாபப் த்திரிக்தக) 
 

21. மாருள் + அதத்தும் = மாருதத்தும். இச்மசால் வ்யிதிப்டி 
னணருகிது? 
உடல் வநல் உனிர் யந்து என்றுயது இனல்ன 
 

22. ம்ம்+உனிர் = ம்னனிர் . இச்மசால் வ்யிதிப்டி னணருகிது? 
திக்குில் னன் என்று உனிர்யரின் இபட்டும் 
 

23. தநிழ்நாதின் இின உனிர்ித ப்டும் நூல் து? 
திருக்குள் 
 

24. குல் ன்னும் மசால்ின் மாருள் ன்? 
இபண்டடி மயண்ா 
 

25. தநிமர் திருநத ப்டும் நூல் து? 
திருக்குள் 
 

26. அத்திப்ாின் அதிகாபங்கள் நற்றும் இனல்கள் னாதய? 
38, ானிபயினல், இல்யினல், துயயினல், ஊமினல். 
 

27. மாருட்ாின் அதிகாபங்கள் நற்றும் இனல்கள் னாதய? 
70, அபசினல், அங்கயினல், எமிினல் 
 

28. காநத்துாின் அதிகாபங்கள் நற்றும் இனல்கள் னாதய? 
25, கயினல், கற்ினல் 
 

29. "அணுதயத் துதத்வதழ் கடதப் னகட்டி குறுகத் தித்த குள்" ப் 
னகழ்ந்தயர் னார்? 
அவ்தயனார். 
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30. "அணுதயத் துதத்வதழ் கடதப் னகட்டி குறுகத்  தித்த குள்" னும் 
மதாடரில் திருக்குின் ... மயிடுகிது. 
திட்ம், நுட்ம் 
 

31. திருக்குதப் ாபாட்டி ழுந்த நூல் து? 
திருயள்ளுயநாத 
 

32. திருயள்ளுயரின் காம் து? 
கி.ி 2ம் நூற்ாண்டு, கதடச்சங்கம். 
 

33. "தனீிாற் சுட்ட னண்... " னும் குில் னின்று யந்த அணி ன்? 
வயற்றுதந அணி 
 

34. "எருதநனேம் ஆதநப்வால்... " னும் குில் னின்று யந்த அணி 
ன்? 
உயதநனணி 
 

35. "ஊருணி ீர்ிதன் தற்வ.." னும் குில் னின்று யந்த அணி ன்? 
உயதநனணி 
 

36. "தகம்நாறு வயண்டாக் கடப்ாடு..." னும் குில் னின்று யந்த அணி 
ன்? 
வயற்றுப்மாருள் தயப்ணி 
 

37. "கல்மயல்லுங் கூதகதனக் காக்தக..." னும் குில் னின்று யந்த 
அணி ன்? 
டுத்துக்காட்டு உயதநனணி 
 

38. "ீிப்மய் சாகாடும் அச்சிறும்.." னும் குில் னின்று யந்த அணி து? 
ிிதுமநாமிதல் அணி 
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39. "மகாக்கக்க கூம்னம் ருயத்து..." னும் குட்ாயில் னின்று யந்த அணி 
ன்? 
மதாமிலுயதநனணி 
 

40. மாருள் தருக: 
கூதக 
வகாட்டான் 
 
இகல் 
தக 
 
ஆர்க்கும் 
ிணிக்கும் 
 
அருயித 
அரின மசனல் 
 
தகர் 
ஆட்டுக்கிடாய் 
 
இறுயதப 
இறுதி ாள் 
 
இடில்ருயம் 
யறுதநனேற்காம் 
 
எல்கார் 
தபார் 
 
கடன் 
னததந 
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காட்சினயர் 
அிவுதடனார் 
 
னனுதடனான் 
எப்னபயான் 
 
வகடு 
மாருள்வகடு 
 
வகாள்தக்கது 
மகாள்த்தக்கது 
 
தயனம் 
உகம் 
 
மதான் நக்கள் 
மங்காத்து யாழ்ந்த நக்கள் 
 
இரிந்திட 
யிகிட 
 
தன 
மநல் 
 
தன 
தாய் 
 
திரு 
மசல்யம், யம் 
 
நருவு 
மாருந்தின 
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மசய் 
யனல் 
 
நல்குதல் 
ிததல் 
 
குறுதக 
னன்தக 
 
ல்ி 
 அணிகங்கள் 
 
இருிம் 
மரின னவுகு 
 
உய்க்கும் 
மசலுத்தும் 
 
ஆரிருள் 
பகம் 
 
மசிவு 
அடக்கம் 
 
சரீ்தந 
யிழுப்ம், சிப்ன 
 
ஆற்ின் 
வரினயமினில் 
 
வதாற்ம் 
உனர்வு 
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நாண 
நிகவும் 
 
எருதந 
எரு ிப்ன 
 
ழுதந 
ழு ிப்ன 
 
நாப்ன 
ாதுகாப்ன 
 
கதம் 
சிம் 
 
மசவ்யி  
தகுந்த காம் 
 
அம் 
அக்கடவுள் 
 

41. இக்கணக் குிப்ன : 
தபீாதந ஆர்க்கும் 
திர்நத யிதமனச்சம் 
 
வபிவு 
ண்னத்மதாதக 
 
அடங்கல் 
மதாமிற்மனர் 
 
ஆற்றுயான் 
யிதனாதனேம் மனர் 



தேர்வு நாள் : 08/07/2017    கலாமின் விதேகள் வாட்சப் குழு 

 

11ம் யகுப்ன தநிழ் 

காநின் யிததகள் னகநூல் குழு : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

வயண்டாக்கடப்ாடு 
ஈறுமகட்ட திர்நதப் மனமபச்சம் 
 
உகு 
இடயாகுப்மனர் 
 
தந்த மாருள் 
மனமபச்சம் 
 
மாருட்டு 
குிப்ன யிதனற்று 
 
ல் 
யின்ால் யிதனாதணனேம் மனர் 
 
மல் 
மதாமிற்மனர் 
 
அியான், யாழ்யான் 
யிதனாதணனேம் மனர் 
 
நற்தனான் 
குிப்ன யிதனாதணனேம் மனர் 
 
அடங்காதந 
திர்நத மதாமிற்மனர் 
 
ஆரிருள் 
யிதத்மதாதக 
 
காக்க 
யினங்வகாள் யிதனற்று 
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அதினூஉங்கு –  
இன்ிதச அமதட 
 
அடங்கினான் 
யிதனாதனேம் மனர் 
 
நதனினும்  
உனர்வு சிப்னம்தந 
 
ல்ார்க்கும்  
னற்றும்தந 
 
ணிதல் 
மதாமிற்மனர் 
 
ததகத்து 
குிப்ன யிதனற்று 
 
உதடத்து 
குிப்ன யிதனற்று 
 
ந்து, ழுதந 
ஆகுமனர் 
 
காயாக்கால் 
திர்நத யிதமனச்சம் 
 
யிதயி 
6ம் வயற்றுதநத்மதாதக 
 
யமங்கும் மி 
மனமபச்சத்மதாடர் 
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வகடு 
னதித திரிந்த மதாமிற்மனர் 
 
வாகாறு 
யிதத்மதாதக 
 
ிதந்தத 
னன்ித எருதந யிதனற்று 
 
என்ித 
னன்ித எருதந யிதனற்று 
 
நருவு மசய் 
யிதத்மதாதக 
 
ற்னன் 
ண்னத்மதாதக 
 
தந்ிம் 
ண்னத்மதாதக 
 
மச்சுதய 
ஆம் வயற்றுதநத் மதாதக 
 
ஆபநிர்து 
ண்னத்மதாதக 
 
ீங்காப் னபணநாய் 
ஈறுமகட்ட திர்நதப் மனமபச்சம் 
 
கானம் வதசனம் 
ண்ணும்தந 
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யிழுப்மாருள் 
உரிச்மசாற்மாடர். 
 
மதான்நக்கள் 
ண்னத்மதாதக 
 
உள்ம் 
ஆகுமனர் 
 
உதபக்காம் 
யிதத்மதாதக 
 
மந்தநிழ் 
ண்னத்மதாதக 
 
தன தாள் 
ஆாம் வயற்றுதநத் மதாதக 
 
தாள் தத (தாதத் ததனால்) 
இபண்டாம் வயற்றுதநத் மதாதக 
 
ணிகுயாம் 
தன்தநப் ன்தந யிதனற்று  
 
திருக்குள் 
அதடனடுத்த கருயினாகு மனர் 
 

42. ிரித்து ழுதுக 
ஆபநிர்து 
அருதந + அநிர்து 
 
தமீனிந்தது 
த+ீிந்தது 
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ாதயனதசத்த 
ாதய+அதசத்த 
ின்மயான்வ 
ின்+என்வ 
 
வசனமகு 
வச+அமகு 
 
கருத்ததனுள் 
கருத்து+அதனுள் 
 
கதயதடப்ன 
கதவு+அதடப்ன 
 
வகாட்டுகிர் 
வகாடு+உகிர் 
 
யனிற்றுயி 
யனிறு+யி 
 
ற்னன் 
ன்தந+னன் 
 
மந்தநிழ் 
மதந+தநிழ் 
 
சிினன் 
சிறுதந+அன் 
 
மதால்கயின் 
மதான்தந+கயின் 
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