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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 10 

1. "மென்சினை யாஅம் ம ாளிக்கும்” 

இதில் ‘யா’ என் தன் ம ாருள் 

A) ஒரு வனை யானை   B) ஒரு வனை ெரம் 

C) ஒரு வனை குரங்கு   D) ஒரு வனை ெலர் 

2. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் சு.சமுத்திரம் அவர்ைளின் சாகித்திய அைாமதமி விருது ம ற்ற நாவல் எது? 
A) வாடாெல்லி     B) குற்றம்  ார்க்கில்  
C) ெண்சுனெ     D) வவரில்  ழுத்த  லா 

3. "ெலர்ப் ாதம்” இத்மதாடர் குறித்த மசய்திைளில் எது தவறாைது? 

1. இத்மதாடரில் ெலருக்கு  ாதம் உவனெயாை கூறப் டுகிறது. 

2.  ாதம் – உவவெயம் 

3. ெலர் – உவனெ 

4. வ ான்ற – உவெஉருபு 

A) அனைத்தும் சரி    B) 1, 4 சரி  

C) 2, 4 சரி     D) 2, 3, 4 சரி 
4. “சாதி உணர்வு ஆதிக்ை உணர்னவ வளர்க்கிறது. ெற்றவர்ைளின் உரினெைனளப்  றிக்கிறது. ெனிதர்ைனள 

இழிவு டுத்துகிறது. அந்தச் சாதி என்ற ைட்டனெப்ன  உனடத்மதறிய வவண்டும்“ என்று கூறியவர் யார்? 

A) அம்வ த்ைர்     B) ம ரியார்  

B)  ாரதியார்     D) வள்ளலார் 
5. "முண்டி வொதும் துணிவவ இன் ம் 

உயிரின் முயற்சிவய வாழ்வின் ெலர்ச்சி" 

- இவ்வரிைனள இயற்றியவர் யார்? 
A) நா.முத்துக்குொர்     B) ந. பிச்சமூர்த்தி  

B) ஈவராடு தமிழன் ன்    D) தாரா ாரதி 

6. "இயற்னைனயயும் வாழ்க்னை அனு வங்ைனளயும் இனணத்து, அறிவுத் மதளிவுடன் நல்வாழ்க்னைக்ைாை தத்துவ 

உண்னெைனளக் ைாணும் முயற்சிைவள பிச்சமூர்த்தியின் ைவினதைள்" என்று கூறியவர் யார்? 

A) னவரமுத்து     B) ைல்கி 

C) வல்லிக்ைண்ணன்   D) நா. முத்துக்குொர் 

7. கீழ்க்ைண்டவற்றுள் தவறாைது மதாடர் எது ? 

A) சங்ை ைாலத்தில் ஆடவர் இனடயில் ஓர் ஆனடயும் , வெவல ஒரு துண்டும் அணிந்தைர். 

B) ஆடவர் அணியும் வெற்சட்னட ' ைஞ்சுைம் ‘ எை அனழக்ைப் ட்டது  
C) ம ண்ைள் புடனவ அணிந்தைர் . 

D) துணி னதப் வர் 'னதயல்ைாரர்’எை அனழக்ைப் ட்டார் . 

8. ஊர் ஊராைச் மசன்று உப்பு வணிைம் மசய் வர்ைள் ___ எைப் ட்டைர் . 

A)  ாணர்ைள்     B) உெணர்ைள்  
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C) தச்சர்ைள்      D) மைால்லர்ைள் 

9. ம ாருத்துை . 

1. 2 ம் குவலாத்துங்ைன்   i) தாராசுரம் ஐராவதீசுவரர் 
வைாவில் 

2. 2 ம் இராசராசன்    ii) தீரிபுவை வீவரசுவரம் வைாயில் 

3. முதலாம் இராவசந்திரன்   iii) தஞ்னச ம ரிய வைாவில் 

4. முதலாம் இராசராசன்   iv) ைங்னைமைாண்ட வசாழபுரம் . 

A)  i  ii  iii iv 

B) ii  i  iv  iii 
C)  ii  i  iii  iv 

D)  i  ii  iv  iii 

10. ம ாருத்துை . 

1.  ல்லவர்ைள் i) தாடிக்மைாம்பு 
2.  ாண்டியர்ைள்  ii) தாராசுரம் 
3. வசாழர்ைள்  iii) பிள்னளயார் ட்டி 
4. நாயக்ைர்ைள் iv) ொெல்லபுரம் 
5. செணர்ைள்  v) திருநாதர்குன்று 

 
A) iv  iii  ii  i  v 
B)  iii  iv  ii  i  v 

C)  iii  iv  i  v  ii 

D)  iv  ii  iii  i  v 

11. சிந்து வனை  ாடல்ைள் ______,______ அனெந்த ைண்ணிைனள மைாண்டனவ . 

A) இலக்ைணம், சந்தம்  B)  ாவனை, இலக்ைணம் 

C) சந்தம், இனயபுத் மதானட  D) சந்தம்,  ாவனை 

12. கீழ்க்ைண்டவற்றுள்  ண் ாகு ம யனர குறிக்கும் மதாடர் எது ? 
A) ைார் அறுத்தான்   B) ெருக்மைாழுந்து நட்டான் 
C) ெஞ்சள் பூசிைாள்   D) வற்றல் தின்றான் 

13. செண ெதமும் புத்த ெதமும் வளர்ந்த ைாலத்தில் ைல்வி ைற்ற ம ண்ணாை திைழ்ந்தவர் 

A) ொதவி     B) ைண்ணகி  

C) ெணிவெைனல   D) ைானரக்ைால் அம்னெயார் 

14. சரியாை ம ாருனள வதர்ந்மதடு 

தவிர்க்ை ஒணா, யாண்டும் 

A) தவிர்த்தல், எங்கும்  B) தவிர்த்தல் , எப்ம ாழுதும் 

C) தவிர்க்ை இயலாத , எங்கும் D) தவிர்க்ை இயலாத , எப்ம ாழுதும் 
15. கீழ்க்ைண்ட கூற்றுைனள ஆராய்ை 
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1. IRCTC ன் இனணயதளத்தில்  யணச்சீட்னட  திவு மசய்யவும் அனத நீக்ைம் மசய்யவும் வசதி உள்ளது . 

2. இந்த வசதி 2002 ல் அறிமுைப் டுத்தப் ட்டது. 
3. 12 ஆண்டுைள் ைழித்து இந்த இனணயதளத்தில் ஒவர நாளில் 13 இலட்சம்  யணச்சீட்டுைள்  திவு 

மசய்யப் ட்டது. 
4. தற்வ ாது இதில் ஒரு ெணி வநரத்திற்கு 1500  யணச்சீட்டுைள்  திவு மசய்யலாம் . 

A) 2 , 3 சரியல்ல     B) 2,4 சரியல்ல  

C) 3, 4 சரியல்ல    D) 2, 3, 4 சரியல்ல 
16. " மநறிப் டுத்திைர்  மநறிப் டுத்து + இன் + அர் " இதில் ' இன் ‘ என் தன்  கு த உறுப்பிலக்ைணம்  

A) நிைழ்ைால இனடநினல   B) எதிர்ைால இனடநினல 

C) இறந்த ைால இனடநினல   D) எதிர்ெனற இனடநினல 

17. சல்லிக்ைட்டு என்னும் மசால்லில் ‘ சல்லி ‘ என் து எனத குறிக்கும் 

A) ொட்டின் திமில்     B) மைாம்பு  

C) ைழுத்தில் ைட்டப் ட்டுள்ள வனளயம் D) ைழுத்தில் உள்ள ொனல 
18. சரியாை ம ாருனளத் வதர்ந்மதடு. 

   தாெம், ைதலினைக் மைாடி 

A) தாெதம், துணியாலாை மைாடி   

B) வ ார், துணியாலாை மைாடி 

C) ொனல, சிறு சிறு மைாடியாை  ல மைாடிைள் ைட்டியது 

D) வ ார், சிறு சிறு மைாடியாை  ல மைாடிைள் ைட்டியது 
19. குமிழித் தூம்பு என்னும் அனெப்பு யாருனடய ைாலத்தில்  யன் டுத்தப் ட்டது . 

A) வசரர் ைாலம்     B)  ல்லவர்ைள் ைாலம்  

C) வசாழர் ைாலம்    D) நாயக்ைர்ைள் ைாலம் 

20. " குனெந்தனை  குனெ + த்(ந்) + த் + அன் + ஐ " இதில் 'ஐ' என் தன்  கு த உறுப்பிலக்ைணம் 

A) முன்னினல  ன்னெ வினை முற்று விகுதி 
B) முன்னினல ஒருனெ வினைமுற்று விகுதி 
C) ஏவல்  ன்னெ வினைமுற்று விகுதி 
D) ஏவல் ஒருனெ வினைமுற்று விகுதி 

21. திராவிட மொழிைளில் ______ஐ ஒட்டி  ால் ாகு ாடு அனெந்துள்ளது. 

A) ம ாருள்ைளின் எண்ணிக்னை                      B) ம ாருள்ைளின் உறுப்புைள்  

C) ம ாருள்ைளின் நிறம்                                     D) ம ாருள்ைளின் தன்னெ 
22. 1816ல் மொழி சார்ந்த ஆய்வுைனள வெற்மைாண்டவர்ைள் யார்? 

A)  ாப் , ரஸ்க், கிரிம்    B) வ ாப், ரஸ்க், கிரிம்  

C) வ ாப், ரஸ்க், வ ான்ஸ்    D)  ாப், ரஸ்க், வ ான்ஸ் 

23. திராவிட என்ற மசால்லின் பிறப்பு முனறயில் கீழ்க்ைண்ட எந்த வரினச சரியாைது? 

A) தமிழ்  தமிழா தமிலா ட்ரமிலா டிரமிலா த்ராவிடா திராவிடா 
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B) தமிழ் தமிலா  தமிழா ட்ரமிலா டிரமிலா த்ராவிடா திராவிடா 

C) தமிழ் தமிலா  தமிழா டிரமிலா ட்ரமிலா த்ராவிடா திராவிடா 

D) தமிழ்  தமிழா  தமிலா  டிரமிலா  ட்ரமிலா  த்ராவிடா  திராவிடா 

24. சரியாை இனணனயத் வதர்ந்மதடு.  
i.ைாழ்ப்புணர்ச்சி   -   ஈமராற்று மெய்ம்ெயக்ைம்  

ii.மொத்தம்     - உடனினல மெய்ம்ெயக்ைம்  

iii.வாழ் வன்   -   வவற்று நினல மெய்ம்ெயக்ைம்  
iv.ைப் ம்    -   ஈமராற்று மெய்ம்ெயக்ைம்  

A) அனைத்தும்  சரி     B)  i, iii, iv சரி   
C) ii, iii, iv சரி      D) i, ii , iii சரி 

25. ெயங்மைாலி பினழைனள திருத்துை 
"வவலன் நூலைம் மசண்று வரினசயாய் அடுக்கி னவத்த புத்தைங்ைனளக் ைன்டு ெகிழ்ந்து நிண்றான்."  
A) வவலன் நூலைம் மசன்று வரினசயாய் அடுக்கி னவத்த புத்தைங்ைனளக் ைண்டு ெகிழ்ந்து நின்றான்.  
B) வவலன் நூலைம் மசன்று வரினசயாய் அடுக்கி னவத்த புத்தைங்ைனளக் ைன்டு ெகிழ்ந்து நின்றான்  

C) வவலன் நூலைம் மசன்று வரினசயாய் அடுக்கி னவத்த புத்தைங்ைனளக் ைன்டு ெகிழ்ந்து நிண்றான்  
D) வவலன் நூலைம் மசண்று வரினசயாய் அடுக்கி னவத்த புத்தைங்ைனளக் ைன்டு ெகிழ்ந்து நின்றான்  

26. சரியாை இனணனய வதர்ந்மதடு 

A) அனெச்சு இயல்-25   B) அரசு இயல்-32 

C) ஒழிபியல் – 13    D) ஊழியல் -1 

27. ம ாருத்துை. 

1. ெல ெணிக்ைர்     i) வட வைரளம் 

2. ெலயன்      ii)  ாலக்ைாடு - வைரளம் 

3. ெலவவடா         iii) இடுக்கி - வைரளா 

4. ெவலரு              iv) தட்சிண ைன்ைடா – ைர்நாடைம் 
 
A) i    ii    iii    iv 
B)   ii   i   iii   iv 

C) i   iv   iii   ii 

D)   iv    iii     ii      i 

28. அண்ணாெனலயார் இயற்றிய ைாவடிச் சிந்து யாருனடய நூலின் தாக்ைத்தால் வினளந்தது 

A) அருணகிரியாரின் திருப்புைழ்  B) திருமூலரின் திருெந்திரம் 

C) அருணகிரியாரின் திருெந்திரம்  D) திருமூலரின் திருப்புைழ் 

29. கூற்றுைனள ஆராய்ை. 

1. மூனலயின் ைணம் எப்வ ாதும் ஒவர எனடயில் இருக்ைாது . 

2. பிறந்ததில் ஆரம்பித்து இளனெயில் மூன்று ெடங்கு அதிைொகிறது. 
3. அதன் பின் ஆண்டுக்கு மூன்று கிராம் குனறகின்றது. 

A) அனைத்தும் சரி    B) 1, 2 தவறு  
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C) 1, 2 சரி     C) 1, 3 சரி 

30. "ஒப்  ெரங்ைட்கு உயிர் உண்னெ யாம்இனி  

இப் டித் வதான்றும் இருதுக்ைள் சார்ந்மதை " 

- இவ்வரிைள் இடம் ம ற்றுள்ள நூல் 

A) ஐங்குறுநூறு     B) நீலவைசி  

C) குண்டலவைசி     D) ெணிவெைனல 

31. இலக்ைணக்குறிப்புத் தருை . 

அரும்பும் ெலரும், மவப் ம் குளிர் 

A) உம்னெத் மதானை, எண்ணும்னெ  B) எண்ணும்னெ, உம்னெத் மதானை 

C) எண்ணும்னெ , ண்புத்மதானை  D)  ண்புத்மதானை, எண்ணும்னெ 

32. ஆசிரியர்ைள் ெற்றும் ொணவர்ைளுக்ைாை இலக்ைணங்ைனள கூறும் நூல்ைள் 

1. நன்னூல்    2. திருக்குறள்  

3. மதால்ைாப்பியம்   4. ஆத்திச்சூடி 

A (அனைத்தும்   B( 1, 2, 3  C )1 , 3  D) 1 , 4 

33. சங்ை ைாலத்தில் ைற்பிக்கும் ஆசிரியர்ைள் எத்தனை பிரிவிைராை இருந்தைர் 

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5 

34. தமிழ்நாடு இனடநினலக் ைல்வி வாரியம் மதாடங்ைப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1826   B)1910   C) 1854   D) 1857 

35. ஆைந்தரங்ைர் எங்கு எப்வ ாது பிறந்தார்? 

A)  ாண்டிச்வசரி, 30. ொர்ச்.1709  B) ம ரம் லூர் , 9. ொர்ச்.1730 

C) ம ரம்பூர், 30. ொர்ச்.1709   D) ம ரம் லூர், 30. ொர்ச்.1709 

36. ஆைந்தரங்ைரின் எந்த வததியிட்ட நாட் குறிப்பு பிமரஞ்சு ஆளுநர் டூொஸ் நாணய அச்சடிப்பு உரினெனய 

ம ற்றனத விளக்குகிறது. 

A)10.09.1736     B) 09.10.1736  

C) 03.06.1736     D) 10.09.1763 

37. ெதீைா நைரில் தாைத்திலும் தவத்திலும் சிறந்து விளங்கிய ெக்ைள் தீன் மநறினய வளர்த்த  ாங்கினைக் கூறும் 

ைாண்டம் 

A) விவாதத்துக் ைாண்டம்    B) நுபுவ்வத்துக் ைாண்டம்  

C) ஹிஜிரத்துக் ைாண்டம்   D) எதுவுமில்னல 
38. ைற்றளி என்னும் அனெப்ன  வடிவனெத்தது யார் ெற்றும் எக்ைாலத்தில் வடிவனெத்தார்? 

A) இரண்டாம் ெவைந்திரவர்ென் – 7ம் நூற்றாண்டு 

B) இரண்டாம் நரசிம்ெவர்ென் -7ம் நூற்றாண்டு 

C) இரண்டாம் ெவைந்திரவர்ென் – 9 ம் நூற்றாண்டு 

D) இரண்டாம் நரசிம்ெவர்ென் - 9ம் நூற்றாண்டு 

39. முதலாம் இராசராச வசாழன் தஞ்னசப் ம ரிய வைாவினல எக்ைாலக்ைட்டத்தில் ைட்டிைார்? 
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A) 1000 – 1010     B) 1003 – 1010  

C) 1005 – 1012     D) 1005 – 1010 

40. ைவினத என்ற ைனல வடிவத்தின் அழகியல் ஊடாை ொனுடத்தின் விழுமியங்ைனள உரத்த குரலில் கூறியவர் 

A) ெதுசூதைன்    B)  ட்டுக்வைாட்னடைல்யாணசுந்தரைார் 

C) மீரா      D)  ாரதியார் 

41. எந்த இதழில் "ைாற்றில் ைலந்த வ வரானச " என்னும் ைட்டுனர 1963 இல் மவளிவந்தது ? 

A) தமிழ் நிலம்     B) மதன்றல்    

C) தாெனர     D) முல்னல 

42. இலக்ைணக் குறிப்புத் தருை . 

 ஒதுை, வ சிடுை , ஆழ்ை, வாழிய 

A) ம யமரச்சங்ைள்    B) வினைமயச்சங்ைள் 

C) வியங்வைானள வினைமுற்றுைள்  D) வினைத்மதானைைள் 

43. இலக்ைணக் குறிப்புத் தருை . 

  வ ரன்பு, தமிழ்ைவிஞர் 

A) வினைத்மதானை, வினையாலனையும் ம யர் 

B)  ண்புத்மதானை, வினையாலனையும் ம யர் 

C)  ண்புத்மதானை, இரும யமராட்டுப்  ண்புத்மதானை 

D) வினைத்மதானை, இரும யமராட்டுப்  ண்புத்மதானை 

44.  கு த உறுப்புைளாை பிரித்து எழுதுை – மசய்வான் 

A) மசய்து + ஆன்    B) மசய் + வான் 

C) மசய்+வ் + ஆன்    D) மசய்து + வான் 

45. சிலப் திைாரத்தின் எந்த ைானதயில் சித்தர்ைனள ' சித்தன்’ என்ற மசால்லால் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது ? 

A) வருந்தருக் ைானத    B) ஊர் சூழ்வரிக் ைானத  
C) நாடுைாண் ைானத    D)  வத்திரம்அருை எை  ானவவநாற்றக் ைானத 

46. தமிழ்ச் சித்தர்ைளின்  ாடல்ைள் எளினெயாை இருப்பினும் ெனறம ாருள் கூற்றுைளாை______ ஆைவவ 
எழுதப் ட்டை. 

A) ெங்ைளம்      B) இடக்ைரடக்ைல்  

C) குழுஉக்குறி    D) மசய்யுள் 

47. ம ாருத்துை 

1. ைரிொ  i) அணுனவ வ ால சிறுத்து நிற்கும் ஆற்றல் 

2. லகிொ  ii) வனரயனறயற்று விரிந்து  டரும் ஆற்றல் 

3. ெகிொ  iii) ைாற்றில் மிதக்கும் ஆற்றல் 

4. அணிொ  iv) எங்கும் வியாபித்திருக்கும் ஆற்றல் 

 
A)  i  ii  iii  iv 

B)  ii  i  iv  iii 
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C) iv  iii  ii  i 
D)  iv  ii  iii  i 

48. தாகூரின் ' அெர் வசாைார்  ங்ைளா ' என்னும்   ாடல் எந்த நாட்டின் நாட்டுப் ண்ணாை உள்ளது. 

A) இந்தியா      B) மியான்ெர்   

C) வங்ைாளம்    D) இலங்னை 

49. நாடைத் துனறக்கு தமிழில் நூல்ைள் இல்னலவய என்ற குனறயினை தீர்க்ை வந்த நூல் ______. 

A) சிலப் திைாரம்     B) ெணிவெைனல  

B) ெவைான்ெணீயம்     D) குண்டலவைசி 

50. சரியாை ம ாருனள வதர்ந்மதடு . 

 பூம் ராைம், ஆசு இலா 

A) ஒரு வனை இனச, குற்றம்   B) பூவில் உள்ள ெைரந்தம், குற்றம் இலாத 

C) பூவில் உள்ள ெைரந்தம், குற்றம்  D) வ ாைவிட்டு, குற்றம் இலாத  

51. ஏழ்  ருவ ெங்னையனரப்  ற்றி கூறும் இலக்கியம் எது?  
A) தூது      B) உலா  
C)  ள்ளு      D) அந்தாதி  

52. சுரதா எழுதிய நூல்ைளுள் தமிழ் வளர்ச்சித்துனறப்  ரினசப் ம ற்ற நூல்  
A) சுரதாவின் ைவினதைள்    B) துனறமுைம்  
C) வதன்ெனழ     D) சுவரும் சுண்ணாம்பும்  

53. ம ாருந்தா இனணயினைக் ைாண்ை  

A)  ாட்டாளி ெக்ைளது  சி தீர வவண்டும் - நாெக்ைல் ைவிஞர்  
B) முல்னலக்வைார் ைாடு வ ாலும் – சுரதா  
C) ைல்னலப் பினசந்து ைனியாக்கும் மசந்தமிழ் - ைவிெணி  
D) எங்ைள்  னைவர் எங்வைா ெனறந்தார் -  ாரதியார்  

54. கீழ்க்ைாண் ைவற்றுள் ம ாருத்தெற்றனதக் குறிப்பிடுை  
A) வைணி, குளம், குட்னட, ஏரி, ஊருணி, ம ாய்னை, தடாைம்  
B) மசந்தமிழ், ன ந்தமிழ், வண்டமிழ், முத்தமிழ், அமுதத்தமிழ்  
C) ஞாலம், னவயம், அவனி, உலகு, தரணி  

D) ைலம் ைம் , குறிஞ்சி, குறுநனை, வதாற்றம்  
55. நாட்டுப்புற இயலின் தந்னத எை அனழக்ைப் டு வர் யார்?  

A) வ க்ைப் கிரீம்     B) ொக்ஸ் முல்லர்  
C) கி.வா. ைந்நாதன்    D) ஆறு.அழைப் ன்  

56. கீவழ ைாணப்ம றும் கூற்றுைளில் ம ாருத்தெற்றவற்னறத் மதரிவு மசய்ை  
1. திருவாரூர் விருத்தாசலைார் ெைைார் ைலியாணசுந்தரைார் என் தன் சுருக்ைம் திரு.வி.ை. என் து  
2. திருவாரூர் ொவட்டத்தில் உள்ள 'தூள்ளம்' என்ற ஊரில் திரு.வி.ை பிறந்தார். இவ்வூர் ‘தண்டலம்’ எை 

அனழக்ைப் டுகிறது.  

3. ெனித வாழ்க்னையும் இளங்வைா அடிைளும், முருைன் அல்லது அழகு, ம ண்ணின் ம ருனெ, ம ாதுனெ 
வவட்டல் ஆகிய நூல்ைனள திரு.வி.ை இயற்றிைார்.  

4. தமிழ் நனடயில் எளினெனயப் புகுத்திய இவர் தமிழ் மதன்றல் என்று சிறப்பிக்ைப் டுகிறார்.  
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A) 1,4 ம ாருத்தெற்றனவ    B) 2, 4 ம ாருத்தெற்றனவ  

C) 4, 3 ம ாருத்தெற்றனவ    D) 2, 3 ம ாருத்தெற்றனவ  
57. ம ாருத்தெற்றனதத் வதர்ந்மதடு  

A) 'ம ால்லாக்ைாட்சி’ என் தன் ம ாருள் ’ொயத்வதாற்றம்’  
B) மவகுளல் என் தன் ம ாருள் ‘சிைத்தல்’  

C) மவஃைல் என் தன் ம ாருள் ‘ விரும்புதல்’  
D) 'குறனள’ என் தன் ம ாருள் ’புறம் வ சுதல் ‘  

58. உரிய மசால்லால் நிரப்புை.  
அறைறிந்து மூத்த அறிவுனடயார் _____  

திறைறிந்து வதர்ந்து மைாளல்  
A) வைண்னெ     B) நன்னெ  
C) வன்னெ      D) தனைனெ  

59. தவறாை ெரபுச்மசால்னல வதர்ை  

A) ொம்பிஞ்சு - ொவடு  
B) இளந் வதங்ைாய் -வழுக்னை  
C) வானழப் பிஞ்சு- வானழக்ைச்சல்  
D) முருங்னைப் பிஞ்சு - முருங்னை மொட்டு  

60. மசாற்ைனள ஒழுங்கு டுத்திச் மசாற்மறாடராக்கி, சரியாை மதாடனரக் குறிப்பிடுை  
A)  னடெடம் வ ைன்  டான் மைானட ெடம்  டுதல் அல்லது  
B) வ ைன் மைானட ெடம்  டுதல் அல்லது  னடெடம்  டான்  
C) வ ைன்  னடெடம்  டுதல் அல்லது மைானட ெடம்  டான்  

D) மைானடெடம் வ ைன்  டுதல் அல்லது  னட ெடம்  டான்  
61. ம ாருந்தா இனணனயக் ைண்டறிை  

A)  ரனவ – ைடல்     B) ைரி – நரி  
C)  ரி – குதினர     D) ைனண – அம்பு  

62. கீழ்க்ைாணும் ைருத்துைளில் தவறாைனதச் சுட்டிக் ைாட்டுை  
A)  ாரதிதாசன் திருக்குறளுக்கு உனர எழுதியவர்  
B)  ாரதிதாசன் சாகித்திய அைாமடமி  ரிசு ம ற்றவர்  
C)  ாரதிதாசன் பிமரஞ்சு மொழியில் புலனெ ம ற்றவர்  

D)  ாரதிதாசன் ம ண்ணடினெத்தைத்னதப் வ ாற்றியவர்  
63. பின்வருவைவற்றுள் ெரக்ைலத்னதக் குறிக்ைாத மசால் எது?  

A)  ஃறி      B) திமில்  
C) ஓனட     D) வங்ைம்  

64. எழுத்தாளர் ம யைாந்தன் ம ற்ற உயரிய விருது  
A)  த்ெ பூஷண்     B)  த்ெவிபூஷன்  
C) ஞாைபீட விருது     D)  த்ெஸ்ரீ  

65. 'மைாள்' என்ற வவர்ச்மசால்லின் வினைமுற்று  

A) மைாண்டான்     B) மைாள்ை  
C) மைாண்ட     D) மைாண்டு  

66. ஓனலச்சுவடிைளில் உள்ள எழுத்துக்ைனள எவ்வாறு ம ாருள் மைாள்ள முடியும்?  
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A) முன்பு உள்ள வரிைனள னவத்து  

B) பின்பு உள்ள வரிைள் ெற்றும் நடுவில் உள்ள வரிைனள னவத்து  
C) முன்னும் பின்னும் உள்ள வரிைனள னவத்து  
D) முன்பு உள்ள வரிைள் ெற்றும் நடுவில் உள்ள வரிைனள னவத்து  

67. 'எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்; அவ்வழி நல்னல; வாழிய நிலவை'   

- இவ்வரிைள் இடம்ம ற்ற நூல் ெற்றும் ஆசிரியர்  
A) புறநானூறு – ஒளனவயார்   B) அைநானூறு – ஒளனவயார்  
C) நற்றினண – ைண்ணைைார்   D) மூதுனர – ஒளனவயார்  

68. தனழயா மவப் ம் தனழக்ைவும் – இதில் தனழ என் து எவ்வனைச் மசால்?  

A) ம யர்ச்மசால்     B) வினைச்மசால்  
C) இனடச்மசால்     D) உரிச்மசால்  

69. " நீர் நிற்ை, நான் இருக்ை, இந்த சிறப்பு ஒன்று வ ாதாதா?" யார் கூறியது?  
A) அருணகிரிநாதர்     B)  ட்டிைத்தடிைளார்  

C) திருநாவுக்ைரசர்     D) ொணிக்ைவாசைர்  
70. ஹிட்லருக்கு எதிராை திறனெயாை வாதாடி எழுத்து மூலம் ஹிட்லனர ென்னிப்பு வைட்ைச் மசய்தவர் யார்?  

A) புலித்வதவன்     B) மசண் ைராென்  
C) ெருது ாண்டி     D) வாஞ்சிநாதன்  

71. தவறாைனத வதர்ந்மதடு  
A) மநடில் மதாடர் குற்றியலுைரம் – ஆடு   
B) வன்மதாடர் குற்றியலுைரம் – சுக்கு  
C) வைண்மியா மசண்மியா – இனடத் மதாடர் குற்றியலுைரம்  

D) உயிர்த்மதாடர் குற்றியலுைரம் – அழகு  
72. “ ஊன் ம ற்ற  ைழியிைால் அழிந்து வீழ்ந்தும்  

உணர்வுடன்நின் திருநாெம் உனரக்ைப் ம ற்வறன்" – இதன் ஆசிரியர் யார்?  
A) ை.சச்சிதாைந்தன்    B) குெரகுரு ரர்  

C) வில்லிபுத்தூரார்     D) முடியரசன்  
73. கீழ்க்ைண்ட கூற்னற ஆராய்ை.  

1. ைலீலிவயா ைலீலி 1612ல் மதானலவநாக்கினய அனெத்து விண்மவளி ஆய்வு மசய்தார்.  
2. வைா ர்நிைசு அண்டத்தின் னெயம் பூமியன்று சூரியவை என்று கூறிைார் 

3. ைலீலிவயா 1593ல்  துவா  ல்ைனலக்ைழைத்தில் ைணக்கியல் விரிவுனரயாளராைப்  ணியாற்றிைார்  
4. ைலீலிவயா ைல்லி 1564ல் பிப்ரவரி திங்ைள்  தினைந்தாம் நாள் பிறந்தார்.  
A) 2 , 4 சரி      B) 1, 2 சரி  
C) 1, 3 சரி      D) 2, 3 சரி  

74.  ாவாணர் மசாற்பிறப்பியல் அைரமுதலித்திட்ட இயக்குநராை  ணியெர்த்தப் ட்ட ஆண்டு?  
A) 8.5.1964      B) 5.8.1964  
C) 5.8.1974      D) 8.5.1974  

75. ஒவர வநரத்தில் உயரத்திலிருந்து எறியப் டும் ம ாருள்ைளுள் எனட மிகுந்த ம ாருள் வினரவாைவும் எனட 
குனறந்த ம ாருள் மெதுவாைவும் நிலத்னத வந்தனடயும் எைக் கூறியவர் யார்? 
A) ைலீலிவயா ைலீலி    B) அரிஸ்டாட்டில்  

C) வைா ர்நிைஸ்     D) ஐசக் நியூட்டன்  
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76. “இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சிைத்னதத்  

துறந்தார் துறந்தார் துனண"  
- இது எவ்வனை ம ாருள்வைாள்  
A) அனைெறி ாப்புப் ம ாருள்வைாள்  B) தாப்பினசப் ம ாருள்வைாள்  
C) விற்பூட்டு ம ாருள்வைாள்    D) நிரல்நினறப் ம ாருள்வைாள்  

77. தவறாை இனணனயத் வதர்ந்மதடு  
A) என்  –  லர்  ால் வினை முற்று   B) உள்ளதூஉம் – இன்னினசயளம னட  
C) அன்று - குறிப்பு வினைமுற்று   D) ைண்வணாட்டம் – வினைமுற்று  

78. ைாெராசர் அவர்ைள் சட்டென்ற உறுப்பிைராைத் வதர்ந்மதடுக்ைப் ட்ட ஆண்டு  
A) 1935   B) 1937    C) 1939    D) 1954  

79. தவறாை இனணனயத் வதர்ந்மதடு   
A) மசற்றம் - ைறுவு     B) தாருைன் – அரக்ைன்  
C) இனெயவர் – சிவன்    D)  டரா – மசல்லாத  

80. " எளிய நனடயில் தமிழ் நூல் எழுதிடவும் வவண்டும்  

     இலக்ைண நூல் புதிதாை இயற்றுதலும் வவண்டும்”  
என்ற வரிைனள  ாடியவர்  
A)  ாரதியார்     B)  ாரதிதாசன்  
C) பிச்சமூர்த்தி     D) சுரதா  

81. "அண்ணலும் விரும்பி என் ால் அனழத்திநீ அவனை என்றான்  
 ண்ணவன் வருை என்ைப்  ரிவிைன் வினரவில் புக்ைான்”  
இவ்வரிைள் இடம்ம ற்றுள்ள நூல்  
A) சிலப் திைாரம்     B) ெணிவெைனல  

C) ைம் ராொயணம்     D) நளமவண் ா  
82. "நினலமொழியில் தனிக் குற்மறழுத்தின் முன் மெய் வந்து, வருமொழி முதலில் உயிர்வரின் முதலில் 

நினலமொழி இறுதி மெய் இரட்டும் " என்ற விதியின்  டி புணர்ந்து வரும் மசால்  
A) ம ாருளனைத்தும்    B) எம்முயிர்  

C) நானவயனசத்த     D) வசவழகு  
83. "அறுகுளத் துகுத்து ெைல்வயற் ம ாழிந்தும்  

உறுமிடத்துதவா துவர்நில மூட்டியும்”  
என்ற  ாடனல இயற்றியவர் யார்?  

A) ஒளனவயார்     B) ைபிலர்  
C)  ரணர்      D) ைம் ர்  

84. "னைம்ொறு வவண்டாக் ைடப் ாடு ொரிொட்  
மடன்ைாற்றுங் மைால்வலா உலகு"  

என்ற குறள் இடம்ம ற்றுள்ள அதிைாரம்  
A) குறிப் றிதல்     B) ஒப்புரவறிதல்  
C) ைாலெறிதல்     D) வலியறிதல்  

85. "வைளாய்நங் கினள கினளக்குங் வைடு டரத் திறெருளிக்  

வைாளாய நீக்கு வன் வைாளிலிமயம் ம ருொவை"  
எை  ாடியவர் யார்?  
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A) திருஞாைசம் ந்தர்    B) திருறாவுக்ைரசர்  

C) சுந்தரர்      D) ொணிக்ைவாசைர்  
86. கிள்னள விடு தூதில் உள்ள ைண்ணிைள் எத்தனை?  

A) 269   B) 239    C) 293    D) 296  
87. 'தமிழ்நாட்டில் தமிழ்ப் புலவன் ஒருவன் இல்னலமயனும் வனச நீங்ை ' வந்து வதான்றியவர் யார்?  

A) உ.வவ.சா      B)  ாரதிதாசன்  

C)  ாரதியார்     D) சுரதா  
88. "ம ரும்ம ருொ மளவ் வவந்து முன்வ ாதப் பின்பு  

வரும் ம ருொள் வந்தைன்  ாரீர்"  
என்ற  ாடனல இயற்றியவர் யார்?  

A) ஒளனவயார்     B) ைபிலர்  
C)  ரணர்      D) ஒட்டக்கூத்தர்  

89. "மசந்தமிழ்ச் மசல்வத்திருக்குறனள மநஞ்சவெ சிந்தனை மசய்வாய் திைம்" என்று கூறியவர் யார்?  
A) வதனிக்குடி கீரைார்    B) ைவிெணி  

C)  ரணர்      D) ைபிலர்  
90. "அைழ்வானரத் தாங்கும் நிலம் வ ாலத் தம்னெ  

இைழ்வார்ப் ம ாறுத்தல் தனல”  
இக்குறளில்  யின்று வரும் அணி  

A) உவனெயணி    B) எடுத்துக்ைாட்டுவனெயணி  
C) பிறிதுமொழிதல் அணி    D) ம ாருள் பின்வருநினலயணி  

91. தவறாை இனண எது?  
A) escalator –  மின்தூக்கி   B) Emagazine –  மின் இதழ்ைள்  

C) Compact disc – குறுந்தைடு   D) intelligence - நுண்ணறிவு   
92. மவற்றிவெல் மவற்றி ம ற விருது வர ம ருனெ வர வெனதைள் 

மசான்ைது வ ால் விளங்ை வவண்டும் என்று கூறியவர்?  
A) ைல்யாணசுந்தரம்    B) ெருதைாசி  

C) ைாெராசர்     D) தாரா ாரதி  
93. மசயற்ைரிய மசய்வார் ம ரியார் சிறியர்  

மசயற்ைரிய மசய்ைலாதார் - இக்குறள் இடம்ம றும் அதிைாரம்  
A) வான் சிறப்பு     B) நீத்தார் ம ருனெ  

C) அன்புனடனெ     D) இனியனவ கூறல்  
94. அருகில் உள்ளவற்றிற்கும் மதானலவில் உள்ளவற்றிற்கும் இனடயில் இருப் னதச்  சுட்டிக்ைாட்ட  யன் டும் சுட்

மடழுத்து அது?  
A) உ    B) ஆ    C) ஐ    D) ஓ  

95. நாவின் நுனி வெல்வாய்ப்  ல்லின் அடிப் குதினயத் மதாடுவதால் பிறக்கும் எழுத்து?  
A) ண    B) ை    C) ந    D) ள  

96. கீழ்க்ைண்டவர்ைளுள் ெவலசியக் ைவிஞர் யார்?  
A) அ. முத்தனரயைார்     B) ராதாகிருஷ்ணன்  

C) சக்திவவல்     D) ராெகிருஷ்ணன்  
97. கீழ்க்ைண்ட கூற்றுைனள ஆராய்ை  
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1. ஒன்று என் னதக் குறிக்ை ஓர், ஒரு ஆகிய இரண்டு மசாற்ைளும்  யன் டுகின்றை.  

2. உயிமரழுத்தில் மதாடங்கும் மசால்லுக்கு முன் ஓர் என்னும் மசால்னலப்  யன் டுத்த வவண்டும்  
3. உயிர் மெய்மயழுத்தில் மதாடங்கும் மசால்லுக்கு முன் ஒரு என்னும் மசால்னலப்  யன் டுத்த வவண்டும்  
A) அனைத்தும் சரி     B) 1, 2 சரி  
C) 1 ெட்டும் சரி     D) 2 , 3 சரி  

98. உ  ாண்டவம், ைதாவிலாசம், வதசாந்திரி, ைால் முனளத்த ைனதைள் முதலிய நூல்ைனள எழுதியவர்  
A) அ. முத்தனரயைார்     B) எஸ். ராதாகிருஷ்ணன்  
C) சக்திவவல்     D) எஸ். ராெகிருஷ்ணன்  

99. "தீயவும் நல்லவும் மசய்தவனர – விட்டுச்  

மசல்வது ஒருநாளும் இல்னல ஐயா"  
என்ற வரிைனள இயற்றியவர்  
A) ைடுமவளி சித்தர்     B) நாெக்ைல் ைவிஞர்   
C) ைவிெணி     D) னநயாண்டி  ாரதி  

100."வாடிய  யினர ைண்ட வ ாமதல்லாம் வாடிவைன் " என்று  ாடியவர்  
A) ைம் ர்      B) வள்ளலார்  
C) இளங்வைாவடிைள்    D) ஒளனவயார்  
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 10 – Answer Key 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
B D  D  B  B  C  D  B  B  A  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
 C C  C  D  C  C  C  C  C  B  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
 D A  D  D  A  C  A A   C B  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
 B  C  B  B  C  A C   B  B A  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
 C C   C  C  C C  C  C  B   B 
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
B   C  D  D  C D  D  A  D B  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
 B D  C  C   A  C A  B  B B  
71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
 C  C  A  D B  B  D  B  C   B 
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
 C  B  C  B  A B  C  D  B  A  
91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
 A A   B  A  C A  A  B  C  B  

 

http://www.winmeen.com/

