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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 11 

1. “மானிட மமன்மமமைச் சாதித்திடக் – குறள் 

     மட்டுமம ம ாதுமம ஓதி, நட... “ 

இவ்வரிகள் இடம்ப ற்றுள்ள நூல் 

A) திருவள்ளுவமாமை    B) தமிம ாவிைம் 

C) பிங்கை நிகண்டு     D) நன்னூல் 
2. "குறம் என்றும்  ள்ளு என்றும் பகாள்வார் பகாடுப் ாய்க்கு 

உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்மடா “ 

இதில் கூறப் டும் மூன்று இனங்கள் எமவ? 

A) துமற, தாழிமச, விருத்தம்  B) குறம்,  ள்ளு,  ா 
C) பசறிவு, சமநிமை, பதளிவு  D) சத்துவம், இராசசம், தாமசம் 

3. ப ாருத்துக 

1. இரும்ம ாந்து  i)  ருத்த  மனமரம் 

2. சந்து   ii) சந்தன மரம் 

3. நாகம்   iii) நாகமரம் 

4. காஞ்சி   iv) ஆற்றுப்பூவரசு 
 
A) i  ii  iii  iv 
B) iii  ii  i  iv 

C)  iv  iii  ii  i 

D)  iii  ii  iv  i 

4. சான்மறார் பதளிவாய் ஆராய்ந்து பதளிந்த ப ாருள்கமளப் பிறர்க்குப்  ைன் டுமாறு எடுத்துமரப் து _____ 

துமற . 

A) இைன் பமாழித் துமற    B) ப ாதுவிைல் துமற  

C) ப ாருண்பமாழிக் காஞ்சித் துமற  D)  ாடாண் துமற 
5. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கூட்டு விமனகனின் மூன்று வமககள் ைாமவ? 

1. ப ைர்+ விமன = விமன  2. விமன + விமன = விமன 
3. இமட + விமன = விமன  4. இமட + இமட = விமன 

A) 1, 2, 3      B) 2, 3, 4  

C) 1 , 3, 4      D) 1, 2,4  
6. சிைப் திகாரத்தில்  ட்டிமண்டம் என்ற பசால் எத்தமனைாவது காமதயில் இடம்ப ற்றுள்ளது ? 

A) காமத 1 - அடி 102    B) காமத 41 - அடி 16  

C) காமத 5 - அடி 102   D) காமத 6 - அடி 102 
7. சரிைான இமைமைத் மதர்ந்பதடு 

1. கமடபிடித்தல் –பின் ற்றுதல் 
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2. கமடப்பிடித்தல் – கமடமைப்பிடித்தல் 

A) அமனத்தும் சரி     B) 1 மட்டும் சரி  

C) 2 மட்டும் சரி     D) இரண்டும் தவறு 
8.  கு த உறுப்புகளாகப் பிரித்து எழுதுக – ப ாருத்துங்கள் 

A) ப ாருத்து + உங்கள்   B) ப ாருத்து + உம் + கள் 

C) ப ாரு+த் + உங்கள்   D) ப ாரு + து + உங்கள் 
9. கீழ்க்கண்ட வளர்மதி அவர்கள் குறித்த கூற்றுகளில் தவறானது எது? 

A) வளர்மதி அவர்கள் அரிைலூரில் பிறந்தவர் . 

B) 2014ல் இவர் தமிழ்நாடு அரசின் அப்துல்கைாம் விருமத ப ற்றார். 
C) இஸ்மராவில் 1984 முதல்  ணிைாற்றி வருகிறார். 

D) 2012ல் உள்நாட்டிமைமை உருவான முதல் மரடார் இமமஜிங் பசைற்மகக்மகாள் திட்டத்தின் இைக்குநராகப் 

 ணிைாற்றினார். 
10. ப ாருத்துக 

1. முத்துபைட்சுமி    i) உைர்வு 

2.  ண்டித ரமா ாய்    ii) புரட்சி 

3. இராமாமிர்தம்    iii) துணிவு 

4. ஐடாஸ் மசாபிைா ஸ்கட்டர்   iv) அறிவு 

5. சாவித்திரி ாய் பூமை   v) சிறப்பு 
 
A)  iii  i  ii  v  iv 

B)  iii  ii  i  iv  v 

C) ii  i  iii  v  iv 
D)  i  ii  iii  iv  v 

11. சாரதா சட்டம் பகாண்டு வரப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1919   B) 1939    C) 1929  D) 1949 

12. தாமிர ரணி ஆறு கடலில் கைக்கும் இடத்தில் மமற்குக்கமரயில் அமமந்த துமறமுகம் எது ? 
A) முசிறி      B) பகாற்மக  

C) பதாண்டி     D) காவிரிப்பூம் ட்டினம் 
13. “ ாரதி ம ாதிச்ச  ாடசாமை – திருப் 

 ரங்குன்ற முருகன் நின்னமசாமை " 

என்ற வரிகள் எந்த  கவிமதயில்  இடம்ப ற்றுள்ளன 

A) மதுமரக் காஞ்சி     B) நான்மாடக்கூடல்  

C) காவடிச் சிந்து     D) பநாண்டிச்சிந்து 

14. ஒரு  ாமறயில் 24 தீர்த்தங்கரர் உருவங்கள் புமடப்பு சிற் ங்களாக பசதுக்கப் ட்டுள்ள இடம்  

A) மதுமர      B) திருநாதர்குன்று  

C) திருப் ரங்குன்றம்    D) மவலூர்  
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15. இைக்கைக் குறிப்புத் தருக – மைர்க்கண்ணி 

A) 2 ம் மவற்றுமம உருபும்  ைனும் உடன்பதாக்க பதாமக 

B) 3ம் மவற்றுமம உருபும்  ைனும் உடன்பதாக்க பதாமக 

C) 4ம் மவற்றுமம உருபும்  ைனும் உடன்பதாக்க பதாமக 

D) 5ம் மவற்றுமம உருபும்  ைனும் உடன்பதாக்க பதாமக 

16. “பசால்அரும் சூல் சும்  ாம்பின் மதாற்றம்ம ால் 

பமல்ைமவ கருஇருந்து ஈன்று மமைைார் “ 

இவ்வரிகள் இடம்ப ற்றுள்ள நூல் 

A) சிைப் திகாரம்     B) மணிமமகமை  

C) சீவக சிந்தாமணி    D) வமளைா தி 
17. இைக்கைக் குறிப்புத் தருக – இமறஞ்சி 

A) ப ைபரச்சம்    B) விைங்மகாள் விமனமுற்று 
C) விமனபைச்சம்    D) விமனத்பதாமக 

18. 'ப ருமரத்துடன் ம ாட்டியிடுகிறது' என்று ந. பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் குறிப்பிடும் மரம் எது? 

A) கமுகு     B) பதன்மன  

C)  மன      D) மூங்கில் 

19. ந.பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் கீழ்க்கண்ட எந்த துமறகளில்  ணிைாற்றினார்? 

1. வ க்குமறஞர்  

2. ஆசிரிைர்  

3. உைர்நீதிமன்ற நீதி தி  
4. இந்து சமை அறநிமைைப்  ாதுகாப்புத்துமற அலுவைர் 

A) 1, 2      B) 1, 3  

C) 1, 2, 3      D) 1, 4 

20. “  ண்புமடமமைாவது ைாவர்மாட்டும் அவமராடு அன்பினராய்க் கைந்து ஒழுகுதலும், அவரவர் வருத்தத்திற்குப் 

 ரிதலும்  குத்து உண்டலும்  ழி நாைலும் முதைான நற்குைங்கள்  ைவும் உமடமம" என்று  ண்புமடமம 
அதிகாரத்திற்கு உமர எழுதிைவர் ைார்? 
A) மல்ைர்      B) மைக்குடவர் 
C)  ரிப்ப ருமாள்    D)  ரிதி 

21. "நமச ப ரிது உமடைர்; நல்கலும் நல்குவர் 
பிடி சி கமளஇை ப ருங்மக மவ ம்...." 

என் து குறுந்பதாமகயில் எத்தமனைாவது  ாடல்? 

A) 27   B) 28    C) 37   D) 38 

22. விமரந்து பகடு வன் ைார்?. 
A) பிறருடன் ஒத்துப் ம ானவன், தன் வலிமம அறிந்தவன், தன்மன உைர்வாக நிமனப் வன் 

B) பிறருடன் ஒத்துப் ம ாகாதவன், தன் வலிமம அறிைாதவன், தன்மன உைர்வாக நிமனக்காதவன் 
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C) பிறருடன் ஒத்துப் ம ானவன், தன் வலிமம அறிந்தவன், தன்மன உைர்வாக நிமனக்காதவன் 

D) பிறருடன் ஒத்துப் ம ாகாதவன், தன் வலிமம அறிைாதவன், தன்மன உைர்வாக நிமனப் வன் 
23. ஆர் . ாைகிருஷ்ைன் அவர்கள் துமைைாசிரிைராக  ணிைாற்றிை நாளிதழ் 

A) கமைைாழி     B) தினமணி  
C) அ, ஆ இரண்டும்     D) தினமைர் 

24. "நூபுரத்துத் பதானி பவடிக்கும் –  த 

நுண்ணிமட மாதர்கள் நடிக்கும் " 

- இவ்வரிகள் இடம்ப ற்றுள்ள  ாடல் 

A) திருமமை முருகன்  ள்ளு   B) காவடிச் சிந்து 

C) ஐங்குறுநூறு    D) சிைப் திகாரம் 
25. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரிைானது எது 

A) தனிப் ட்ட மூமள கனத்துக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் உறவில்மை. 

B) மூமள அளவுக்கும் உடல் அளவுக்கும் உள்ள உறவு முக்கிைமல்ை. 

C) மதனீக்களின் மூமளக்கு 100 மமக்மரா வாட் சக்தி மதமவப் டுகிறது. 
D) மனித மூமளைானது முன் மூமள, பின் மூமள, சிறு மூமள என 3  குதிகளாக பிரிக்கப் டுகிறது. 

26. " மனிதனின் ம ச்சுத் திறமம, மனித மூமளயின் இடது முன்  குதி சுமளயில் இருக்கிறது " என்று ப்மராக்கா 

கண்டறிந்த ஆண்டு 

A) 1861  B) 1881   C) 1886   D) 1868 

27. "உற்றுழி உதவியும் உறுப ாருள் பகாடுத்தும், பிள்மற நிமை முனிைாது கற்றல் நன்மற " என்று கூறும் நூல் 

A) புறநானூறு – 188    B) புறநானூறு – 183 

C) அகநானூறு – 188   D) அகநானூறு – 183 

28. ப ாதுக் கல்வி துமற நிறுவப் ட்டு முதல் ப ாதுக் கல்வி இைக்குநர் நிைமிக்கப் ட்ட ஆண்டு 

A) 1826   B) 1835  C) 1854  D) 1857 

29. புதுச்மசரிப்  ட்டைத்திற்குள்மளயும், சம் ாக் மகாவிலுக்கு பதற்காக ம ாகிற உப் ங்கழி இடத்திலும் வீதிகளிலும் 

காமைக் கடன் கழிப் வர்களிடம் ஆறு  ைம் தண்டம் விதிக்கப் டும் என ஆமை பிறப்பித்தவர் 
A) துய்ப்மள      B) துய்மா  

C) டூமாஸ்       D) பைபூர் பதாமன 
30. "தமிழ்த்தாய் பநருப்பினாலும் பவள்ளத்தினாலும்  ாதிக்கப் ட்டாலும் அவளது ஆ ரைங்கள் பதாமைவில் 

உள்ள நகரமான  ாரீசில் மிகவும்  ாதுகாப் ாக  ராமரிக்கப் டுகின்றன" என்று ஆனந்தரங்கர் நாட்குறிப்பு 
குறித்துக் கூறிைவர் 
A) அண்ைா     B) திரு.வி.க  

C) உ.மவ.சா     D) வ.மவ.சு 
31. "கட்டடக்கமை என் து உமறந்து ம ான இமச" என்று கூறிைவர் 

A) பிரடிரிகா பவான்ஸ்லீவிங்  B) முதைாம் நரசிம்மவர்மன்  

C) மகாவிந்தசாமி     D) இராசசிம்மன் 
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32. சுண்ைாம்புக் காமரப் பூச்சு மீது அதன் ஈரம் காயும் முன் வமரைப் டும்  ம மமைான ஓவிைக் கமை நுட் ம் 

_____ எனப் டும். 
A) ஃ ாஸ்ட் ஓவிைங்கள்    B) ஃப்பரஸ்மகா ஓவிைங்கள் 

C)ஃப்ரஷ் ஓவிைங்கள்    D) மமற்கண்ட எதுவுமில்மை 
33. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சுந்தர ராமசாமி அவர்கள் எழுதிை சிறுகமதகள் எமவ? 

1. ரத்னா  ாயின் ஆங்கிைம்    

2. ஒரு புளிைமரத்தின் கமத  

3. பசம்மீன் 

4. காகங்கள் 

A) அமனத்தும் சரி     B) 1, 2, 4    

C) 1, 2, 3      D) 1, 4 

34. '' அம த்தான் அம  + த் + த் + ஆன் "  

இதில் ‘ த் + த்’ என் தன்   கு த உறுப்பிைக்கைம் 

 முமறமை 

A) இறந்தகாை இமடநிமை, சந்தி 

B) சந்தி, இறந்தகாை இமடநிமை 

C) சாரிமை, இறந்தகாை இமடநிமை 

D) இறந்தகாை இமடநிமை, சாரிமை 

35. "உறு சியும் ஓவாப் பிணியும் பசறு மகயும் மசராதிைல்வது நாடு " என்று கூறிைவர் ைார்? 
A)  ாரதிதாசன்     B) குமட்டூர்க் கண்ைனார்  

C) திருவள்ளுவர்    D) ஒளமவைார் 

36. கீழ்க்கண்டவற்றுள் குண்டலினி சக்திமை உச்சியில் ஏற்றி அமுதம் உண்ணும் நிமைமைக் கூறும் பசால் எது? 
A) குண்டலினி சக்தி 

B) அமுதம் 

C) மாங்காய்ப்  ால் 

D) அமுதப் ால் 

37. ப ாருத்துக. 
1. ஈசத்துவம்   i)  மடக்கவும் அடக்கவும் பகாண்ட ஆற்றல் 

2. பிராகாமிைம்  ii) இைற்மகத் தமடகமளக் கடக்கும் ஆற்றல் 

3. காமாவசாயித்வம் iv) விரும்பிைமத முடிக்கும் ஆற்றல் 

4. வசித்வம்   v) உைகப் மடப்புகமள  அடக்கி ஆளும் 

  ஆற்றல் 

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

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

38. "நிற்கின்றாய்  நில் ( ற் ) + கின்று + ஆய் " என் தில் 'ஆய்' என் தன்  கு த உறுப்பிைக்கைம் ? 
A) முன்னிமை  ன்மம விமன முற்று விகுதி 

B) முன்னிமை ஒருமம விமனமுற்று விகுதி 

C) தன்மம ஒருமம விமனமுற்று விகுதி 
D)  டர்க்மக ஒருமம விமனமுற்று விகுதி 

39. இைக்கைக் குறிப்புத் தருக . 

      உருட்டி, ஏகுமின் 

A) ப ைபரச்சம், விமனபைச்சம் 

B) விமனபைச்சம், ப ைபரச்சம் 

C) விமனபைச்சம், ஏவல்  ன்மம விமனமுற்று 

D) ப ைபரச்சம், ஏவல்  ன்மம விமனமுற்று 
40. இைக்கைக் குறிப்புத் தருக  

      வாய்க்கால், ஏகுதி 

A) உரிச்பசாற்பறாடர் , விமனபைச்சம் 

B) ப ைபரச்சம், விமனபைச்சம் 

C) இைக்கைப்ம ாலி, ஏவல் ஒருமம விமனமுற்று 

D) ப ைபரச்சம், ஏவல் ஒருமம விமனமுற்று 
41. "ஈறும ாதல், ஆதி நீடல், இமைைவும், உடல்மமல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இைல்ம " என்னும் விதிகளின்  டி 

புைர்ந்து வரும் பசால் எது? 

A) ம ர கு     B) காைத்தச்சன்  

C) உழுதுழுது     D) பசன்ற 
42. ப ாருத்துக. 

1. பிைர்  ால் ப்மராக்கா    i) பிபரஞ்சு சர்ஜன் 

2. மநாம் மசாம்ஸ்கி             ii) அபமரிக்க உளவிைல் பமாழியிைைாளர் 

3. ஆட்மடா டிைட்டர்ஸ   iii) பஜர்மானிைர் 

4. க்வாப னா ம ாபென்  iv) ஸ்டான்ம ார்டு ம ராசிரிைர் 
 

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

C) ii   i   iii   iv 

D)   ii   i   iv  iii 

43. காஞ்சிபுரத்திலுள்ள ப ளத்தப்  ல்கமைக்க கத்தில் தங்கி சிறப்புமர ஆற்றிை பவளிநாட்டுப்  ைணி 

A) பமகஸ்தனிஸ் - சீன  ைணி 

B) பமகஸ்தனிஸ் - இத்தாலிை  ைணி 

C) யுவான் சுவாங் – இத்தாலிை  ைணி 
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D) யுவான் சுவாங் – சீனப்  ைணி 
44. மூக்கு, கண் இவற்றின் முடிவுகள் உள்ள மூமளயின்  ாகம் 

A) முன்மூமள    B) பின் மூமள  

C) நடு மூமள     D) முதுகுத் தண்டு 
45. புதுச்மசரியிலிருந்து _______க்கு பசன்ற கப் லில் அ கப் ன் என்ற தமிழ் மாலுமி  ணிைாற்றிைதாக 

ஆனந்தரங்கர் குறிப்பிடுகிறார். 

A) இங்கிைாந்து     B) மணிைா  

C) ம ார்ச்சுக்கல்     D) இைங்மக 

46. பசங்கல், சுண்ைம், மரம், உமைாகம் இல்ைாமமை பிரம ஈசுவர விஷ்ணுக்களுக்கு குமடவமரக் மகாயில்கமள 
விசித்திர சித்தன் என் வர் அமமத்தார் எனக் கூறும் கல்பவட்டு 

A) அரிக்கமமடு கல்பவட்டு   B) மண்டகப் ட்டு கல்பவட்டு 

C) மகா லிபுரம் கல்பவட்டு   D) சித்தன்னவாசல் கல்பவட்டு 

47. வடபமாழியில்  " மைை " என்ற பசால் எப் குதியில் உள்ள மமைகமள குறிக்கிறது 

A) மை ாருக்கு கி க்மக உள்ள மமைகமள B) மை ாருக்கு மமற்மக உள்ள மமைகமள 

C) மை ாருக்கு வடக்மக உள்ள மமைகமள D) மை ாமர சுற்றியுள்ள மமைகமள  

48. சரிைான ப ாருமளத் மதர்ந்பதடு 

மடிவு , வட்டம் 

A) மடிப்பு , எல்மை     B) மசாம் ல் , எல்மை 

C) மடிப்பு , உருவம்    D)  ணிவு ,எல்மை 
49. முதிர்ந்த ஆளுமமக்கு மூன்று இைக்கைங்கள் இன்றிைமமைாதமவ என்று கூறிைவர் ைார்? 

A) காந்தி      B) மநரு  
C) பதபறன்ஸ்     D) மகார்டன் ஆல்ம ார்ட் 

50. பதலுங்கு , கன்னடப்  குதிகளின் சிற் க் கமை தாக்கம் தமி க சிற் க் கமையில் ைாருமடை காைத்தில் 
ஏற் ட்டது . 

A) மசா ர்கள் காைம்    B)  ாண்டிைர்கள் காைம்  

C) நாைக்கர் காைம்     D) விஜைநகர மன்னர் காைம்  

51. சரிைானவற்மறக் காண்க  
1. ைான்+கு= எனக்கு  
2. ைான்+ கண்= என்னின்கண்  

3. ைான்+அது= என்னது  
4. ைான்+ஆல்= என்னால்  
A) 2, 3 சரி       B) 1, 2 சரி  
C) 1, 4 சரி        D) நான்கும் சரி  

52. அறவை அடிகள் ‘அறிவுண்டாகுக’ என ைாமர எல்ைாம் வாழ்த்தினார்?  
A) அரசமாமதவி, மதாழிைர் கூட்டம்   B) சித்திரா தி  
C) மணிமமகமை     D) அமனவமரயும்  

53. 'சாதியும் மதமுஞ் சமைமுந் தவிர்ந்மதன் சாத்திரக் குப்ம யும் தைந்மதன்’ - எனப்  ாடிைவர்  
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A) திருமூைர்     B) ப ரிைார்  

C) வள்ளுவர்     D) வள்ளைார்  
54. 'Charity begins at home’ என் தற்கு இமைைான தமிழ்ப்   பமாழி  

A) தன்மகமை தனக்குதவி    B) அறநிமைைம் வீட்டிமைமை துவக்கம்  
C) தனக்கு மிஞ்சிமை தானமும் தருமமும்  D) வீட்டிமைமை தானம் பசய்  

55. ப ருமாள் திருபமாழியில் _______  ாசுரங்கள் உள்ளன.  
A) இருநூற்மறந்து     B) நூற்மறந்து  
C) நூறு      D)  திபனட்டு  

56. "எல்ைா மனிதர்கமளயும் ஒமர மாதிரிைாக நடத்துவது சமத்துவம்” என்றவர்  

A) ப ரிைார்     B) அண்ைல் அம்ம த்கர்  
C) காந்திைடிகள்     D) திரு.வி.க  

57. பின்வரும் இைக்கைக் குறிப்புக்குப் ப ாருந்தாதச் பசால்மைத் மதர்ந்பதடுக்கவும்.  
விமனத்பதாமக  

A) ப ாங்குதாமமர     B) பூதரப்புைம்  
C) அமைகடல்     D) அகல்முகில்  

58. ஒருமம  ன்மம பிம கமள நீக்குக  
நான் வாங்கிை நூல் இது அல்ை  

A) நான் வாங்கிை நூல் இஃது அல்ை   B) நான் வாங்கிை நூல் இஃது அன்று  
C) நான் வாங்கிை நூல் இது அன்று   D) நான் வாங்கின நூல் இது அன்று  

59. "நிைத்தினும் ப ரிமத வானினும் உைர்ந்தன்று “ என்று 
தமைவி தமைவன் மீதான நட்ம  விைந்து  ாடுவதாய் அமமந்த  ாடலின் நூல்  

A) நற்றிமை     B) ஐங்குறுநூறு  
C) குறுந்பதாமக     D) அகநானூறு  

60. திருத்பதாண்டர் புராைம் எனும் ப ரிை புராைத்துக்கு முதனூைாக அமமந்தது எது?  
A) திருத்பதாண்டத்பதாமக    B) திருவாசகம்  

C) திருமந்திரம்     D) திருக்மகாமவைார்  
61. சுருதிமுதல் - என்ற பசால்லின் ப ாருள் ைாமரக் குறிக்கின்றது?  

A) யூதர்      B) இமைசு நாதர்  
C) சீடர்      D) குற்றவாளி  

62. திரு.வி.க வின் பசய்யுள் நூல்கள்  
1. உரிமம மவட்டல்     2. மசவத்திறவு  
3. ப ாருளும் அருளும்    4. கடவுட்காட்சியும் தாயுமானவரும்  
A) 2, 3 – சரி         B) 1, 2 சரி  

C) 1, 3 சரி         D) நான்கும் சரி  
63. எழுத்து என் தற்கு ஓவிைம் எனப் ப ாருள் கூறும் நூல்கள்  

A) நற்றிமை, குறுந்பதாமக   B) அகநானூறு, புறநானூறு  
C)  ரி ாடல், குறுந்பதாமக    D) குறுந்பதாமக, புறநானூறு  

64. பின்வரும் இைக்கைக் குறிப்புக்குப் ப ாருந்தாதச் பசால்மைத் மதர்ந்பதடுக்கவும்.  
உரிச்பசாற்பறாடர்     
A) பநடுநாவாய்     B) நனி கடிது  
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C) நன்னுதல்     D) நின்மகள்  

65. உடற்பிணிமைப் ம ாக்கும் மருத்துவ நூல்கள் இைற்றிை சித்தர்கள்  
1. அகத்திைர்  
2. மதமரைர்  
3. ம ாகர்  

4. புலிப் ாணி  
A) 1, 4 சரி           B) 1, 3, 4 சரி  
C) 2, 4  சரி         D) 1, 2, 3, 4 சரி 

66. விமடக்மகற்ற வினாமவக் கண்டறிக.  

திமரப் டம் எடுப் தமனவிடச் பசய்திப் டம் எடுப் து கடினமான  ணிைாகும்.  
A) திமரப் டம் எடுப் தமனவிட எப் டம் எடுப் து கடினமான  ணிைாகும்?  
B) திமரப் டம் எடுப் தமனவிட எந்தப்  டம் எடுப் து கடினமான  ணிைாகும்?  
C) திமரப் டம் எடுப் தமன விட கடினமான  ணி எது?  
D) திமரப் டம் எடுப் தமனவிட எவ்வமகப் டம் எடுப் து கடினமான  ணிைாகும்?  

67. பகாடுக்கப் ட்ட பசாற்களுள் சரிைான மரபுச் பசால்மைத் மதர்க  
A) மான்குட்டி     B) சிங்கக் குருமள  
C) கீரிக்குட்டி     D) கழுமத கன்று  

68.  ம ை இைக்கிை வ க்கில் பசால்லின் இறுதி எழுத்தாக வந்து தற்ம ாது வ க்கில் இல்ைாத எழுத்துக்கள்  
A) ஞ், ந், வ்      B) ஞ், ண், ந்  
C) ஞ், ண், ன்      D) ஞ், ன், ழ்  

69. ‘ங்' என்னும் பமல்லின பமய் ‘ஙனம்' என்னும் பசால்லில் கீழ்க்கண்ட எந்த ப ாருளில் வரும்  

A) வீதம்      B) விதம்  
C) அங்கு      D) இங்கு  

70. தமிழ் அகதிகள் கனடாவுக்கு குடிப ைரத் பதாடங்கிை ஆண்டு  
A) 1958   B) 1938   C) 1982   D) 1983  

71. "ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுமடைார் அஃதுமடைார்  

நாற்றிமசயும் பசல்ைாத நாடில்மை"  
என்ற வரிகமள இைற்றிைவர்  
A) ஒளமவைார்     B) முன்றுமற அமரைனார்  
C) சமை முனிவர்கள்    D) கம் ர்  

72. தவறான இமைமைத் மதர்ந்பதடு  
A) மில்டன் - ஆங்கிைக் கவிஞர்    
B) பிமளட்மடா – கிமரக்கச் சிந்தமனைாளர்  
C) ப ர்னார்ட் ஷா - ஆங்கிை நாடக ஆசிரிைர்  

D) டால்ஸ்டாய் – ஆங்கிை நாடக ஆசிரிைர்  
73. "அறிவு என் து வளர்ந்து பகாண்மட இருக்கும்; எனமவ, புதிைவற்மற ஏற்க மவண்டும்" என்று கூறிைவர் ைார்?  

A) அம்ம த்கர்     B) ப ரிைார்  
C) அம்புஜத்தம்மாள்     D) மநரு  
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74. "ஆங்கிைமமா பிறபமாழிமைா  யின்றுவிட்டால் அன்மன 
பமாழி ம சுவதற்கு நாண்கின்ற தீங்குமட மனப்ம ாக்கர் வாழும் 
நாட்டில் பதன் டுமமா பமாழியுைர்ச்சி” என்று கூறிைவர்  
A) ந.பிச்சமூர்த்தி     B) முடிைரசன்  
C) மீரா      D) கண்ைதாசன்  

75. கரிகாைன் முன்மனார் காற்றின் ம ாக்கிமன அறிந்து கைம் பசலுத்தினர் என்று கூறும் நூல்  
A) புறநானூறு     B)  திற்றுப் த்து  
C)  ட்டினப் ாமை     D) மதுமரக்காஞ்சி  

76. இந்திைாவில் எத்தமன பமாழி குடும் ங்கள் உள்ளன? அவற்றுள் 

எத்தமன பமாழிகள் ம சப் டுவதாக இந்திை மானுடவிைல் கைக்பகடுப்பு பதரிவிக்கிறது.  
A) 12, 353      B) 12, 325  
C) 13, 325      D) 12, 353  

77. கரிசைாங்கண்ணி குைமாக்கும் மநாய்களில் சரிைானது எது?  
1. இரத்தமசாமக        
2. நமரமை ம ாக்கும்  

3. பசரிமான மகாளாறு   
4. மஞ்சள் காமாமை    
5. கண் ார்மவ  
A) 1, 2, 5 சரி     B) 2, 3, 4 சரி  

C) 2, 4, 5 சரி       D) அமனத்தும் சரி 
78. பவறிைாட்டுப் மற, பதாண்டகப் மற ஆகிைமவ எந்நிைத்துடன் பதாடர்புமடைது  

A) குறிஞ்சி     B) முல்மை  
C) மருதம்       D) பநய்தல்  

79. வடக்கு என்னும் திமசப்ப ைமராடு பிற திமசகள் வந்து மசரும் ம ாது  
A) நிமைபமாழி ஈறு நீங்கும்   B) நிமைபமாழி ஈறும் பமய்யும் நீங்கும்  
C) வருபமாழி முதல் பகடும்    D) நிமைபமாழி முதல் பகடும்  

80. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தாரா ாரதி எழுதாத நூலிமனத் மதர்ந்பதடு  

A) புதிை விடிைல்கள்    B) விரல்நுனி பவளிச்சங்கள்  
C) பூமிமைத் திறக்கும் ப ான்சாவி   D) இமைம் எங்கள் காைடியில்  

81. ப ண்களின் பதரிமவ  ருவ வைது  
A)8 – 11      B) 12 – 13   
C) 20 – 25      D) 26 – 32  

82. இமைைத்திற்கு வித்திட்ட ஜான் ாஸ்டல் என் வர் எந்த நாட்மட மசர்ந்தவர்  
A) சுவிட்சர்ைாந்து    B) இங்கிைாந்து  

C) பிரான்சு      D) அபமரிக்கா  
83. தில்லியிலுள்ள திகார் சிமறச்சாமையின் நிமைப் ற்றி கண்டறிந்து பவளியிட்டப்  த்திரிக்மக  

A) தி இந்து      B) இண்டிைன் எக்ஸ்பிரஸ்  
C) ைண்டன் மடம்ஸ்    D) இண்டிைன் மடம்ஸ்  

84. மீமசக்கும் கூழுக்கும் ஆமசப் ட்டு மமல் விழுந்து  ாடு வன் கவிஞன் அல்ைன் என்று  ாடிைவர்  
A)  ாரதிதாசன்     B) முடிைரசன்  
C) சச்சிதானந்தன்     D)  ாரதிைார்  
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85. பசல்வமும், உம ப்பும் இல்ைாத கல்வி களர்நிைம் என்று கூறிைவர்  

A) அம்ம த்கர்     B) காமராசர்  
C) ப ரிைார்     D) காந்திைடிகள்  

86. பசய்வாைா? என்னும் வினாவிற்கு மக வலிக்கும் எனத் தனக்கு வரப்ம ாவதமன கூறுவது  
A) இனபமாழி விமட    B) உறுவது கூறல் விமட 

C) உற்றதுமரத்தல் விமட    D) வினா எதிர்வினாதல் விமட  
87. திருவாசகத்தில் உள்ள  ாடல்களின் எண்ணிக்மக____  

A) 568   B) 865    C) 685    D) 658  
88.  மன மரத்திலிருந்து விழுந்து பிம த்தவனும் உண்டு வைல் வரப்பில் வழுக்கி விழுந்து இறந்தவனும் உண்டு எ

ன்று கூறிைவர்  

A) வள்ளைார்     B) முத்துராமலிங்க மதவர்   
C) ப ரிைார்     D) காமராஜர்  

89. ஊரும் ம ரும், தமிழினம் என்ற நூமை எழுதிைவர்  
A) மீனாட்சி சுந்தரனார்    B) ரா.பி.மசதுப்பிள்மள  

C) உ.மவ.சா      D)  ாவாைர்  
90. ஆர்கலி உைகத்து என ஒவ்பவாரு  த்துப்  ாடல்களுக்கும் ஒருமுமற பதாடங்குவது  

A) முதுபமாழிக் காஞ்சி    B) முதுபமாழி மாமை  
C) முகுந்த மாமை     D)   பமாழி நானூறு  

91. காந்திைடிகள் தமைமமமைற்ற இைக்கிை மாநாடு பசன்மனயில் எப்ம ாது நமடப ற்றது  
A) 1935   B) 1937    C) 1939    D) 1940  

92. காந்திைடிகளிடம் உமட அணிவதில் மாற்றத்மத ஏற் டுத்திை ஊர்  
A) மகாமவ      B) மதுமர 
C) தஞ்சாவூர்     D) சிதம் ரம்  

93. எந்த இடத்தில் நமடப ற்ற ம ாரில் முத்து வடுகநாதர் ஆங்கிைப்  மடயுடன் ம ாரிட்டு வீர மரைம் அமடந்தார்?  
A) இராமநாதபுரம்     B) திருபநல்மவலி  
C) திண்டுக்கல்     D) காமளைார்மகாவில்  

94. சரிைான ப ாருமளத் மதர்ந்பதடு.  

பூதைம், கும்பி  
A) மைர், மம      B) மசாமை, வயிறு  
C) பூமி, வயிறு     D) பூமி, மம   

95. "பூதைந் தன்மன நரகம் அது ஆக்கிடும்  

புத்திமை விட்டுப் பிம யும் ஐைா" என்ற  ாடமை இைற்றிைவரின் காைம்  
A) 18ம் நூற்றாண்டு     B) 19ம் நூற்றாண்டு  
C) 20ம் நூற்றாண்டு    D) சங்க காைம்  

96. "மதாட்டத்தில் மமயுது பவள்மளப்  சு – அங்மக  

துள்ளிக் குதிக்குது கன்றுக்குட்டி”  
என்ற  ாடமை  ாடிைவர்  
A)  ாரதிதாசன்     B) கவிமணி  
C)  ட்டுக்மகாட்மட கல்ைாைசுந்தரனார்  D) நாமக்கல் கவிஞர்  

97. தமி ன் என்ற பசால் முதலில் ஆளப் ட்ட இவக்கிைம் எது?  
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A) பதால்காப்பிைம்     B) சிைப் திகாரம்  

C) மணிமமகமை     D) அப் ர் மதவாரம்  
98. ‘இடப்புறம்’ என்ற பசால்மைப் பிரிக்கக் கிமடக்கும் பசால் _____.  

A) இடது + புறம்     B) இடன் + புறம்  
C) இட + புறம்     D) இடப்  + புறம்  

99. 'நிைம் தீ நீர் வளி விசும்ம ாடு ஐந்தும்  
கைந்த மைக்கம் உைகம் ஆதலின் " எனக் கூறும் நூல்  
A) கார்நாற் து     B) பதால்காப்பிைம்  
C)  திற்றுப் த்து     D) நற்றிமை  

100. தவறான இமைமைத் மதர்ந்பதடு  
A) பகாங்கு – மதன்    B) திகிரி – ஆமைச் சக்கரம்  
C) அளி – கருமை     D) நாமநீர் -அச்சம் தரும் கடல் 
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 11 – Answer Key 

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