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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 1
1) இறையருள் பெற்ை திருக்குழந்றை எனப் ொராட்டப்

a) ென்னிரண்டாவது

பெற்ைவர்

b) இருெத்தி நான்காவது காறை

2)

a) மாணிக்கவாசகர்

c) ெதினான்காவது காறை

b) திருநாவுக்கரசர்

d) இருெைாவது காறை

c) ராமலிங்க அடிகளார்

7) ொட்டாளி மக்களின் ெசி தீர கவண்டும் ெணபமன்ை

d) ைாயுமானவர்

கமாகத்தின் விறச தீர கவண்டும் என்று முழங்கிய

ஒவ்பவாரு

பசய்தியாளரும்

ைனக்பகன

கவிஞர் யார்?

ஒதுக்கப்ெட்ட இடங்களுக்ககா அலுவலகங்களுக்ககா

a) கவிமணி

நாள்கைாறும்

b) நாமக்கல் கவிஞர்

பசன்று

பசய்திகறள

திரட்டுவார்

இைறன எவ்வாறு குறிப்பிடுவர்

c) முடியரசன்

a) துப்ெறிைல்

d) சுரைா

b) பசய்திகளம்

8)

c) பசய்தியின் மூலம்

பகாடுறமறய கூறும் காப்பியம்

d) பசய்திகறள திரட்டும் இடம்

ெசிப்பிணி

என்னும்

ொவி

b) மணிகமகறல

a) கைரின் பவற்றி

c) சிலப்ெதிகாரம்

b) டம்ொச்சாரி விலாசம்

d) குண்டலககசி

c) ெவளக்பகாடி

9) காய் முன் நிறர வருவது

d) நந்ைனார் சரித்திரம்

a) கலித்ைறள

4) நாடகம் ஏத்தும் கணிறக என்று இளங்ககா அடிகள்

b) பவண்சீர் பவண்டறள

சிலப்ெதிகாரத்தில் யாறர குறிப்பிடுகிைார்?

c) இயற்சீர் பவண்டறள

a) மணிகமகறல

d) ஒன்றிய வஞ்சித்ைறள

b) மாைவி

10) பமன்று கவர்ச்பசால்றல அறிக

c) கண்ணகி

a) பமல்

d) சுைமதி

b) பமன்ை

5) வீரமாமுனிவர் ைமிழ் முனிவர்களுள் ஒருவராக

c) பமன்ைான்

விளங்குகின்ைார் என்று கூறியவர்

d) பமன்

a) ரா பி கசதுப்பிள்றள

11) பொருந்ைாை பசால்றல கண்டறிக

b) குணங்குடி மஸ்ைான் சாகிபு

a) கைவாரம்

c) ஆறுமுக நாவலர்

b) திருவாசகம்

d) ெரிதிமாற்கறலஞர்

c) திருப்ொறவ

ஆபுத்திரன்

ெசியின்

a) யகசாைர காவியம்

3) முைன் முைலில் நடத்ைப்ெட்ட கைசிய சமுைாய நாடகம்

6)

என்று

நாடு

அறடந்ை

மணிகமகறலயில் எத்ைனாவது காறை
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காறை

d) திருபவம்ொறவ
12) உண் என்னும் கவர்ச்பசால்லின் விறன எச்சம்
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a) உண்டு

18) பசந்ைமிழ் நாபடனும் கொதினிகல இன்ெத் கைன்

b) உண்டான்

வந்து ொயுது காதினிகல என்று ொடியவர் யார் ?

c) உண்டவர்

a) ொரதிைாசன்

d) உண்ணுைல்

b) கம்ெர்

13) விரிகதிர் இலக்கணக்குறிப்பு ைருக

c) ொரதியார்

a) ெண்புத் பைாறக
b) விறனத் பைாறக

d) அவ்றவயார்
19) ரூொவதி கலாவதி நாடகங்களின் ஆசிரியர் யார் ?

c) உவறமத் பைாறக

a) அகயாத்திைாசர்

d) உம்றமத் பைாறக

b) ெம்மல் சம்ெந்ைனார்

14) பொறு என்ை கவர் பசால்லின் பைாழிற்பெயர்

c) ெரிதிமாற்கறலஞர்

என்ன

d) கைவகநயப்ொவாணர்

a) பொறுத்ைான்

20) பிரான்சிஸ் பசன்கின்ஸ் என்ெவர் எந்ை ஆண்டு

b) பொறுத்ைல்

ரிச்மண்ட் என்னுமிடத்தில் ெலரும் ொர்க்கும் வறகயில்

c) பொறுக்கினான்

இயக்கப் ெடத்றை வடிவறமத்ைார்
a) 1862

d) பவறுத்ைான்

b) 1864

15) பெரியபுராணம் எந்ை திருமுறைக்கு உட்ெட்டது
a) 12
b) 10
c) 9
d) 11
16) ைமிகழ மிகவும் ெண்ெட்ட பமாழி அது ைனக்கக

c) 1831
d) 1894
21)

வீறுநறட

பசம்பமாழி

ைமிழ்பமாழி

உலகம்

கவரூன்றிய நாள்முைல் உயிர்பமாழி என்று ைமிழின்
பெருறமறய ெறை சாற்றியவர் யார்

உரிய இலக்கியச் பசல்வங்கறளப் பெற்றிருக்கும்

a) பெருஞ்சித்திரனார்

பமாழி என்று கூறியவர் யார்

b) ொவனார்

a) பகல்லட்

c) ெரிதிமாற்கறலஞர்

b) மாக்ஸ்முல்லர்

d) திரு வி க

c) கமல்சுலெமில்

22) எந்ை தீவில் ைமிழர்கள் ஒப்ெந்ைக் கூலிகளாக

d) கால்டுபவல்

குடியமர்த்ைப்ெட்டனர்

17) நீரின் வந்ை நிமிர்ெரிப் புரவியும் காலின் வந்ை

a) பினாங்கு

கருங்கறி மூறடயும் என்ை வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள

b) ரியூனியன்

நூல் எது?

c) பிஜி

a) மதுறரக்காஞ்சி
b) புைநானூறு

d) அந்ைமான்
23) ஞாயிறு வட்டம் என்று குறிப்பு காணப்ெடும் நூல்

c) ெதிற்றுப்ெத்து

a) சிலப்ெதிகாரம்

d) ெட்டினப்ொறல

b) புைநானூறு
c) சீவகசிந்ைாமணி
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d) மணிகமகறல

b) பலமூரியா

24) ஒரு நாட்டில் பிைந்ை மக்களுக்கு கவண்டப்ெடும்

c) ஹரப்ொ

ெற்றுகளில் ைறலயாய ெற்று பமாழிப் ெற்று என்று

d) சிந்து

கூறியவர் யார் ?

30)

a) காந்தியடிகள்

வசன

b) ஈகவ ராமசாமி

a) ரா பி கசதுப்பிள்றள

c) ெரிதிமாற்கறலஞர்

b) ஆறுமுகநாவலர்

d) பெருஞ்சித்திரனார்

c) மூ.வ

றகவந்ை

d) புதுறமப்பித்ைன்

a) நல்லூர்

31) இந்தியன் சஞ்சிறக, இந்தியாவின் பைால்பொருள்

b) விளாச்கசரி

ஆய்வு முைலான ஏடுகளில் ைமிழ் பமாழி ெற்றிய

c) முரம்பு

ஆராய்ச்சி

d) இரட்டறண

பவளியிட்டவர் யார்?

இைழகத்து

அறனய

பைருவம்

இைழகத்து

கட்டுறரகறள

ஆங்கிலத்தில்

b) வீரமாமுனிவர்

இடம் பெற்றுள்ளது

c) ஜி யு கொப்

a) மணிகமகறல

d) கைவகநயொவாணர்

b) சீவகசிந்ைாமணி

32) நாடகத்தின் அடிப்ெறட அறமப்பு

c) மதுறரக்காஞ்சி

a) இறச

d) ெரிொடல்

b) கொலச்பசய்ைல்

27) உகவசா பிைந்ை ஊர் எது?

c) ொட்டு

a) உத்ைமைானபுரம்

d) நடிப்பு

b) லட்சுமிபுரம்

33)

c) திருச்சி

மீட்ெைற்காககவ

d) திருப்பூர்

என்று கூறியவர் யார்?

ைமிறழ

வடபமாழி

வல்லாண்றமயிலிருந்து

இறைவன்

28) கநாய்க்கு மருந்து இலக்கியம் என்று கூறியவர் யார்

a) ெரிதிமாற் கறலஞர்

?

b) மறைமறல அடிகளார்

a) குமரகுருெரர்

34)

d) கம்ெர்
அறழக்கப்ெடுவது ?
a) எகிப்து
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பைாட்டில்

ெறடத்ைான்

d) கைவகநயப்ொவாணர்

c) உ கவ சாமிநாை ஐயர்
நாகரிகத்

என்றன

c) மு வரைராசனார்

b) மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்ைரனார்

மனிை

எழுதி

a) கால்டுபவல்

அறனத்கை அண்ணல் ககாயில் என்ை ொடல் இதில்

29)

நறட

வள்ளலார் என்று யாறர ொராட்டினார் ?

25) அசலாம்பிறக அம்றமயார் பிைந்ை ஊர் எது ?

26)

ெரிதிமாற்கறலஞர்

என்று

கறலயுறரத்ை

கற்ெறனகய

நிறல

என

பகாண்டாடும் கண்மூடி வழக்கபமலாம் மண்மூடிப்
கொக என்று கூறியவர் யார் ?
a) வள்ளலார்
b) பெருஞ்சித்திரனார்
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c) ைாயுமானவர்

a) ெரிதிமார் கறலஞர்

d) மறைமறல அடிகளார்

b) ெம்மல் சம்ெந்ைனார்

35) பவண்ொ எவ்வறக ஓறச பெற்று வரும்

c) சங்கரைாஸ் சுவாமிகள்

a) அகவல் ஓறச

d) சுந்ைரனார்

b) பசப்ெகலாறச

41) ைமிழ் மூவாயிரம் எனப்ெடும் நூல் எது ?

c) துள்ளகலாறச

a) கைவாரம்

d) தூங்ககலாறச

b) திருவாசகம்

36) அப்ொ நான் கவண்டுைல் ககட்டு அருள் புரிைல்

c) திருமந்திரம்

கவண்டும் ஆருயிர்கட் பகல்லாம்நான் அன்புபசயல்

d) திருக்குைள்

கவண்டும் என்று ொடியவர்

42) உலகம் முழுவறையும் ஆள கருதுெவர் எைற்காக

a) திருநாவுக்கரசர்

காத்திருக்க கவண்டும்

b) திருஞானசம்ெந்ைர்

a) ெறட வரும் வறர

c) மாணிக்கவாசகர்

b) ெணம் வரும் வறர

d) வள்ளலார்

c) காலம் வரும்வறர

37) உடம்பிறட கைான்றிய ஒன்றை அறுத்ைைன் உதிரம்

d) ெலம் வரும் வறர

ஊற்றி என்று அறுறவ சிகிச்றச மருத்துவத்றை ெற்றி

43) 26 முைல் 32 வயதுவறர உறடய ெருவ மகளிர்

அன்கை ொடியவர் யார் ?

எவ்வாறு அறழக்கப்ெடுவர் ?

a) அவ்றவயார்

a) மங்றக

b) வள்ளுவர்

b) மடந்றை

c) கம்ெர்

c) அரிறவ

d) மாணிக்கவாசகர்

d) பைரிறவ

38) விறளயாட்டின் அடிப்ெறட கநாக்கம் என்ன

44) இறணயில்றல முப்ொலுக்கு இந்நிலத்கை எனப்

a) பவற்றி

ொடியவர் யார்?

b) திைறம

a) ொரதியார்

c) கொட்டியிடுைல்

b) ொரதிைாசன்

d) ஆர்வம்

c) சுரைா

39) 1913ஆம் ஆண்டு எந்ை இடத்தில் வள்ளியம்றம
றகது பசய்யப்ெட்டார்

40)

d) திருவள்ளுவர்
45) மாகைம் எனப்ெடுவது

a) வால்க்ஸ்ரஸ்ட்

a) மதுரகவி

b) ப ாகன்ஸ்ெர்க்

b) சித்திரகவி

c) புதுச்கசரி

c) ஆசுகவி

d) தில்றலயாடி

d) வித்ைார கவி

நாடக

உலகின்

அறழக்கப்ெடுெவர் யார் ?

Learning Leads To Ruling

இமயமறல

என்று

46) ஆசாரக் ககாறவயின் ஆசிரியர் யார் ?
a) நல்லாைனார்
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b) பெருவாயின் முள்ளியார்

c) சினம்

c) முன்றுறை அறரயனார்

d) அடியார்

d) காரியாசன்

53) அரசறனக் குறிக்கும் ஓபரழுத்து ஒரு பமாழி என்ன

47) வா என்ை கவர்ச் பசால்லின் பைாழிற்பெயறர

a) பூ

கண்டறிக

b) ககா

a) வருைல்

c) கா

b) வந்ைான்

d) ஆ

c) வந்து

54) பெண்கள் உரிறம பெற்று புது உலறகப் ெறடக்க

d) வந்ை

கவண்டும் என்று விரும்பியவர் யார் ?

48) சாறல இளந்திறரயன் ைமிழக அரசின் ொகவந்ைர்

a) ொரதியார்

விருது பெற்ை ஆண்டு ?

b) ொரதிைாசன்

a) 1990
b) 1993
c) 1991
d) 1994
49) ைமிழ் இலக்கணம் ெடிக்கப் ெடிக்க விருப்ெத்றை

c) பெரியார்
d) அம்கெத்கார்
55) புைநானூற்றில் சில ொடல்கறள ஆங்கிலத்தில்
பமாழி பெயர்த்ைவர் யார் ?
a) கால்டுபவல்

உண்டாக்குவது என்று கூறியவர் யார் ?

b) பெஸ்கி

a) அம்கெத்கர்

c) ஜி யு கொப்

b) பகல்லட்
c) முறனவர் எமிகனா
d) மாக்ஸ்முல்லர்
50) கமதி என்ை பசால்லுக்கான பொருள் என்ன ?

d) பசல்லி
56) ஆனந்ைரங்கர் எழுதிய நாட்குறிப்புகள் எத்ைறன
பைாகுதிகள்
a) 10

a) அழகு

b) 12
c) 14
d) 16

b) ெசு
c) எருறம
d) சிவன்
51) தில்றலயாடி வள்ளியம்றமயின் தியாகத்றைப்
ெற்றி காந்தியடிகள் எந்ை இைழில் எழுதியுள்ளார் ?

57)

கீழ்க்கண்டவற்றுள்

நூல்களுள் ஒன்று எது ?
a) புைநானூறு

a) இந்தியன் கொஸ்ட்

b) நற்றிறண

b) பைன் ஆப்பிரிக்க சத்தியாகிரகம்

c) நாலடியார்

c) இந்தியன் ஒப்பினியன்

d) ெரிொடல்

d) இந்தியன் வீல்
52) குருசு என்ெைன் பொருள்

58) உலகம் உருண்றட என்ை கருத்து எவ்வாறுவியல்
இயலின் ொர்ப்ெடும்

a) சிலுறவ

a) விண்ணியல் அறிவு

b) ஏளனம்

b) பொறியியல் அறிவு

Learning Leads To Ruling
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c) மண்ணியல் அறிவு

d) முருகைாசர்

d) அறிவியல் அறிவு

65) எள்ளல் இளறம அறியாறம மடறம ஆகிய நான்கு

59) முக்கூடற்ெள்ளு குறிய ொவறக

காரணங்களால் நறகச்சுறவ கைான்றும் எனக் கூறிய

a) சிந்துப்ொ

60)

நூல் ?

b) ஆசிரியப்ொ

a) திருக்குைள்

c) வஞ்சிப்ொ

b) சிலப்ெதிகாரம்

d) பவண்ொ

c) பைால்காப்பியம்

ஞானக்

கண்ணாடி

என்ை

சமய

நூறல

இயற்றியவர் யார் ?

d) நன்னூல்
66) அங்கக கவளாண்றம எனப்ெடுவது

a) கவைநாயகம் பிள்றள

a) பசயற்றக கவளாண்றம

b) வீரமாமுனிவர்

b) இயற்றக கவளாண்றம

c) கால்டுபவல்

c) மரபு பொறியியல் கவளாண்றம

d) கொப்

d) கமற்கூறிய எதுவும் இல்றல

61) உலகம் உயிர் கடவுள் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கக
காட்டும் காவியம் எது ?
a) பெரியபுராணம்
b) கம்ெராமாயணம்
c) சிலப்ெதிகாரம்
d) சீவகசிந்ைாமணி
62) புரட்சி முழக்கம் என்னும் நூறல இயற்றியவர் யார்?
a) சாறல இளந்திறரயன்
b) கைவகநயப் ொவாணர்
c) மறைமறல அடிகளார்
d) ெரிதிமாற்கறலஞர்
63) கடம் என்ை பசால்லின் பொருள் என்ன
a) குடம்
b) ொம்பு
c) கவம்பு
d) உடம்பு
64) கைசியம் காத்ை பசம்மல் என்று திரு.வி.க யாறர
ொராட்டியுள்ளார்?
a) முத்துராமலிங்கர்
b) முத்துகிருஷ்ணன்
c) முத்றையா

Learning Leads To Ruling

67) வன விலங்கு ொதுகாப்பு சட்டம்
a) 1972
b) 1978
c) 1975
d) 1980
68) நம்மாழ்வார் பிைந்ை ஊர்
a) இருகூர்
b) திருவூர்
c) குருகூர்
d) கருவூர்
69) உழவுக்கும் பைாழிலுக்கும் வந்ைறன பசய்கவாம்
வீணில்

உண்டு

களித்திருப்கொறர

நிந்ைறன

பசய்கவாம் என்று ொடியவர் யார்?
a) அவ்றவயார்
b) ொரதியார்
c) கம்ெர்
d) ெட்டுக்ககாட்றட
70) நாறள என் ைாய்பமாழி சாகுமானால் இன்கை நான்
இைந்து விடுகவன் என்று ொடியவர் ?
a) ொரதியார்
b) ொரதிைாசன்
c) ரசூல் கம்ச கைவ்
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d) கைவகநயப் ொவணர்

c) இருண்டவீடு

71) இருத்ைலும் இருத்ைல் நிமித்ைமும் சரியானவற்றை
கைர்க
a) குறிஞ்சி

d) கசரைாண்டவம்
77) பூங்பகாடி, வீர காவியம் கொன்ை நூல்கறள
இயற்றியவர் யார்?

b) முல்றல

a) வானிைாசன்

c) மருைம்

b) வண்ணைாசன்

d) பநய்ைல்

c) முடியரசன்

72) களிறு எறிந்து பெயர்ைல் காறளக்குக் கடகன என்ை
வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?
a) சிலப்ெதிகாரம்

d) மருைகாசி
எந்ை

78)

நாட்டில்

அருங்காட்சியகத்தில்

திருக்குைள் விவிலியத்துடன் றவக்கப்ெட்டுள்ளது?

b) கைவாரம்

a) ரஷ்யா

c) திருக்குைள்

b) அபமரிக்கா

d) புைநானூறு

c) இங்கிலாந்து

73) பெரிய புராணம் எழுதிட துறண நின்ை நூல் எது?

உள்ள

d)

ப்ொன்

a) திருத்பைாண்டத்பைாறக

79) ரகசிய வழி என்னும் ஆங்கில நூலின் ஆசிரியர்

b) திருவாசகம்

யார் ?

c) திருக்ககாறவ

a)

ான் ெனியன்

d) திருவிறளயாடல் புராணம்

b) லிட்டன் பிரபு

74) மன்னன் முடி எனக்கு கவண்டியதில்றல அந்ை

c) ஜி யு கொப்

மாைன் எனக்கு கவண்டியதில்றல என்ை ொடறல

d) எச் ஏ கிருஷ்ணபிள்றள

ொடியவர் யார்?
a) பூைஞ்கசந்ைனார்

80) அறிஞர் அண்ணாவிற்கு மிகவும் விருப்ெமான
இலக்கியம் எது ?

b) சச்சிைானந்ைன்

a) ெரணி

c) ொரதிைாசன்

b) கலம்ெகம்

d) அசலாம்பிறக

c) அந்ைாதி

75) ஆழி சரியான பொருறளக் கண்டறிக

d) புதினம்

a) நிலம்

81) பசால்றலயும் பொருறளயும் வரிறசயாக நிறுத்தி

b) கடல்

கநகர பொருள் பகாள்வது

c) மாறல

a) ஏககைச உருவக அணி

d) மதியம்

b) நிரல்நிறை அணி

76) விழுதும் கவரும் என்ை ைறலப்பில் உள்ள ொடல்

c) உவறம அணி

எந்ை நூலில் இருந்து எடுக்கப்ெட்டது

d) பசாற்பொருள் பின்வருநிறலயணி

a) அழகின் சிரிப்பு

82) றகத்பைாழில் ஒன்றை கற்றுக்பகாள் கவறல

b) ைமிழச்சியின் கத்தி

உனக்கில்றல ஒத்துக்பகாள் என்று ொடியவர் யார்?

Learning Leads To Ruling
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a) மருைகாசி

a) நடந்ைான்

b) கவிமணி

b) நடந்து

c) நாமக்கல் கவிஞர்

c) நடந்ை

d) முடியரசன்

d) நடந்ைவன்

83) நான்

நிரந்ைரமானவன்

அழிவதில்றல

எந்ை

நிறலயிலும் எனக்கு மரணமில்றல என்று கூறியவர்

89) பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் என்ெைற்கு நிகரான
ைமிழ்ச் பசால் என்ன

யார் ?

a) அரசியல் அறிவியல்

a) நாமக்கல் கவிஞர்

b) அடிப்ெறட அறிவியல்

b) ொரதியார்

c) அனுெவ அறிவியல்

c) கண்ணைாசன்

d) பெரிய அரசியல்

d) மருைகாசி
84) திருவிறளயாடல் புராணத்திற்கு உறர எழுதியவர்

90) கொரில் பவற்றி பெற்ைவர் பெயரில் ொடப்ெடும்
சிற்றிலக்கியம்

யார் ?

a) உலா

a) நா மு கவங்கடசாமி நாட்டார்

b) ெங்கு

b) நச்சினார்கினியார்

c) ெரணி

c) அடியார்க்கு நல்லார்

d) கலம்ெகம்

d) மறைமறல அடிகளார்
85) ெள்ளிப் ெைறவகள் என்ை நூலின் ஆசிரியர் யார் ?

91)

பசாற்கறள

ஒழுங்குெடுத்தி

சரியான

பசாற்பைாடறர கைர்ந்பைடுக்க

a) பெருஞ்சித்திரனார்

a) நன்றும் தீதும் பிைர் ைர

b) கைவகநயப்ொவணர்

b) நன்றும் பிைர்ைர தீதும்

c) மீரா

c) தீதும் நன்றும் பிைர் ைர வாரா

d) சு ாைா

d) பிைர் ைர வாரா நன்றும் தீதும்

86) ஞானப் ெச்சிறல என்று வள்ளலார் குறிப்பிடுவது

92) உலபகலாம் உணர்ந்து ஓைற்கு அரியவன் எனத்

எறை ?

பைாடங்கும் ொடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது ?

a) துளசி

a) திருவாசகம்

b) தூதுவறள

b) திருவிறளயாடல் புராணம்

c) கற்ைாறழ

c) பெரியபுராணம்

d) கீழாபநல்லி

d) கைவாரம்

87) பநடுநல்வாறட என்ை நூறல இயற்றியவர் யார் ?
a) கம்ெர்

93) சமூக சமுைாய சீர்திருத்ைம் பைாடர்ொன நாடகங்கள்
சிைப்பிடம் பெற்ை காலம்

b) நக்கீரர்

a) ெதிபனட்டாம் நூற்ைாண்டு

c) கபிலர்

b) ெத்பைான்ெைாம் நூற்ைாண்டு

d) மாங்குடி மருைனார்

c) ெதிகனழாம் நூற்ைாண்டு

88) நட என்ை கவர் பசால்லின் பெயபரச்சம் காண்க
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94) வள்றள என்ெைன் பொருள்

d) மாங்கனி

a) பநல் குத்தும்கொது பெண்கள் ொடும் ொட்டு

98) திறரகடல் ஓடியும் திரவியம் கைடு என்று கூறியவர்

b) விறளயாடும் கொது பெண்கள் ொடும் ொட்டு

யார்?

c) நடவு நடும் கொது பெண்கள் ொடும்ொட்டு

a) நச்சினார்க்கினியார்

d) பெண்கள் ொடும் கும்மி ொட்டு

b) ஓைலாந்றையார்

95) ஊஞ்சல் கயிறு கொல ஒரு பசால் முன்னும்

c) பொன்முடியார்

பின்னுமாய்

d) அவ்றவயார்

பசன்று

பொருள்

பகாள்ளத்ைக்க

வறகயில் அறமவது எவ்வறக பொருள்ககாளாகும்

99) வருவான் என்ெது

a) பகாண்டுகூட்டுப் பொருள்ககாள்

a) எதிர்மறை இறடநிறல

b) ைாப்பிறசப் பொருள்ககாள்

b) எதிர்கால இறடநிறல

c) நிரல்நிறை பொருள்ககாள்

c) நிகழ்கால இறடநிறல

d) அடி மாற்று பொருள்ககாள்

d) இைந்ைகால இறடநிறல

96) ஆயுை எழுத்துக்கு எத்ைறன மாத்திறர

100) உன் மானத்றை விட நாட்டின் மானம் பெரியது

a) 1

என்று உணர் உன் உயர்றவ விட நாட்டின் உயர்வு

b) 2
c) 1/2

இன்றியறமயாைது என்ெறை உணர் என்று கூறியவர்
யார் அறிஞர்

d) 3
97) கம்ெர் - அம்பிகாவதி வரலாற்றை
கண்ணைாசன் ெறடத்ை இனிய நாடகம்
a) ஆயிரம் தீவு
b) ரா

ைண்டறன

றவத்து

a) அண்ணா
b) கறலஞர்
c) மு.வ
d) விகவகானந்ைர்

c) கசரமான் காைலி
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 1 – Answer Key
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
c
b
a
b
a
b
b
b
a
a
a
a
b
b
a
b
d
c
c
d
a
b
b
b
d
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Q
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A
d
a
b
b
b
c
b
d
a
b
d
c
c
a
c
c
c
d
b
d
b
a
c
b
c

Q
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

A
c
a
b
c
c
b
c
a
a
b
a
a
d
a
c
b
a
c
b
c
b
d
a
b
b

Q
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A
a
c
c
b
a
b
c
c
a
a
b
b
c
a
c
c
c
b
a
b
c
b
d
b
c
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