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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 12
1.

கீழ்க்கண்டவற்றுள் தென் திராவிட த ாழி அல்லாெது எது?
A) இருளா

B)

லலயாளம்

C) தெலுங்கு

D) கன்னடம்

2. த ாருத்துக.
வீசம்

i) 1/16

2. கால் வீசம்

ii) 1/64

3. அலரவீசம்

iii) 1/32

1.

4. முக்கால் வீசம் iv) 3/64
5.

மூன்று வீசம்

v) 3/16
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3. த ாருத்துக.
1.

ாடு

i) க்கம்

2. தெருங்குவலள

ii) தெருங்குகின்ற சங்குகள்

3. ககாடு

iii) குளக்கலர

4. ஆடும்

iv) நீராடும்

5.

துலெந்து எழும்

v) கலக்கி எழும்
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4. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்க.
1. திருத்தொண்டத் தொலக அடியவர் த ருல லய ஓர் அடியில் கூறுகிறது.
2. திருத்தொண்டர் திருவந்ொதி ஒவ்தவாரு ாடலிலும் அவ்வடியார்களின் சிறப்ல க் கூறுவொக அல ந்துள்ளது.
3. திருத்தொண்டர் புராணம் ஒவ்தவாரு புராணத்திலும் ஒவ்கவார் அடியாராக அறு த்து மூவரின் சிறப்புகலள
விளக்கி ாடப் ட்டது.

5.

A) அலனத்தும் சரி

B) 1, 2 சரி

C) 2 , 3 சரி

D) 1 , 3 சரி

ஏறு ெழுவுெல் முல்லல நில க்களின் ____ உடனும், ருெ நில க்களின் _____ உடனும் ாலல நில க்களின்
____ உடனும் பிலணந்ெது.
A) அலடயாளம், தொழில் உற் த்தி, க ாக்குவரத்துத் தொழில்
B) தொழில் உற் த்தி, அலடயாளம், க ாக்குவரத்துத் தொழில்
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C) அலடயாளம், க ாக்குவரத்து தொழில், தொழில் உற் த்தி
D) க ாக்குவரத்து தொழில், தொழில் உற் த்தி, அலடயாளம்
6. சரியான த ாருலளத் கெர்ந்தெடு.
குழீஇ,கொம்
A) ள்ளம், இலச

B) ஒன்றுகூடி, இலச

C) ஒன்றுகூடி , குற்றம்

D) ள்ளம், குற்றம்

7. இலணயவழி ளிலகக்கலட எங்கு எப்க ாது முெலில் தொடங்கப் ட்டது
A) அத ரிக்கா, 1979

B) கனடா, 1979

C) அத ரிக்கா, 1989

D) ஆஸ்திகரலியா, 1989

8. கவிஞர் லவரமுத்து அவர்கள் இந்தியாவின் சிறந்ெ ாடலாசிரியருக்கான கெசிய விருதிலன _____ முலறயும்
ாநில அரசின் விருதிலன _____ முலறயும் த ற்றுள்ளார்.
A) 6, 7

B) 7, 6

C) 5, 6

D) 6,5

9. இந்தியாவில் குழந்லெலயப் ாதுகாப்க ாம் என்ற அல ப்ல நிறுவியவர் யார் ?
A) சாவித்திரி ாய் பூகல

B) முத்துசுதலட்சுமி

C) த ரியார்

D) ஹண்டர்

10. இலக்கணக் குறிப்பு ெருக .
லர்க்லக , வில்வாள்
A) உம்ல த் தொலக , உவல த்தொலக
B) உவல த்தொலக , உம்ல த் தொலக
C) த யதரச்சம் , விலனதயச்சம்
D) விலனதயச்சம் , த யதரச்சம்
11. காவிரி பூம் ட்டின துலறமுகங்களில் த ாருள்களுக்கு சுங்கத்தீர்லவகள் வசூலிக்கப் ட்டன என தெரிவிக்கும்
நூல்
A) புறனாநூறு

B) ட்டினப் ாலல

C) திற்றுப் த்து

D) கலித்தொலக

12. த ா.ஆ.பி முெல் நூற்றாண்டில் யவனர் – ெமிழர் வணிகத்லெ விரிவுப் டுத்தியவர் யார் ?
A) ஹிப் ல்ஸ்

B) அகஸ்ெஸ் சீஸர்

C) தெடுஞ்தசழியன்

D) யவனர்

13. இறந்ெ ல ந்ெலன லகயில் ஏந்திய டி நிற்கும் சந்திர தி சிலல அல ந்துள்ள இடம்
A) துலர மீனாட்சி அம் ன் ககாவில்
B) ககாயம்புத்தூர் க ரூர் சிவன் ககாவில் .
C) புதுக்ககாட்லட க ரூர் சிவன் ககாவில்
D) கிருஷ்ணாபுரம் கவங்கடாசல தி ககாவில்
14. “கல்லும் உகலாகமும் தசங்கல்லும் ரமும்
--------------த்கெ சிற் த் தொழிற்குஉறுப் ாவன "
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என்னும் ாடல் இடம் த ற்றுள்ள நூல் எது ?
A)

ணிக கலல

C) சிலப் திகாரம்

B) திவாகர நிகண்டு
D) தொல்காப்பியம்

15. சங்ககாலத்தில் "ஐம் லடத்ொலி " என்னும் கழுத்ெணிலய யார் அணிந்ெனர்?
A) த ண்கள்

B) ஆண்கள்

C) சிறுவர்

D) சிறுமியர்

16. " புலகவிரிந்ென்ன த ாங்கு துகில் உடீஇ
ஆவியன்ன அவிர் நூற் கலிங்கம் "
இவ்வரிகள் இடம்த றும் நூல்
A) தொல்காப்பியம்

B) ென்னூல்

C) அகத்தியம்

D) புறொனூறு

17. _____ என்னும் அருங்குணத்லெ த ரியார் த ரிதும் வலியுறுத்தி அெற்ககற் த் ொனும் வாழ்ந்துக் காட்டினார்.

18.

A) ென்னிலறவு

B) சினமின்ல

C) சிக்கனம்

D) ெலகச்சுலவ

கு ெ உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – லர்ச்சி
A)

லர்+சி

C) லர்+ச்+சி

B)

லர்+ச்+ச்+இ

D)

லர்+ச்+இ

19. ____ இலக்கியம் ல்கவறு வழிகளில் ரந்ெ ன ான்ல லயயும் விரிவான ஆளுல லயயும் வளர்த்ெது.
A) புறத்திலண

B) அகத்திலண

C) சங்க இலக்கியம்

D) உலரெலட

20. ெமிழ் க்கள் " சான்கறான்” எனப் டும் குறிக்ககாள் ாந்ெலனப் ாராட்டிய காலத்தில் இத்ொலிய ொட்டில்
உகரால யர் _____ எனப் டும் இலட்சியபுருஷலனப் க ாற்றி வந்ெனர்.
A) இத்ொலியன்ஸ்

B) லச ன்ஸ்

C) சாப்பியன்ஸ்

D) உகரா ன்ஸ்

21. அழகிய த ரியவன் குறித்ெ கூற்றுகளில் சரியானது எது?

A) விழுப்புரம் ாவட்டம் க ரணாம் ட்லட என்னும் ஊரில் பிறந்ொர்
B) இவரது இயற்த யர் அரவிந்ென்

C) ெகப் ன் தகாடி என்னும் சிறுகலெ தொகுப்பிற்கு ெமிழக அரசின் விருலெ த ற்றுள்ளார்.
D) கனடாவில் ஆராய்ச்சியாளராக ணிபுரிகிறார்

22. காட்டின் வளத்திற்கு அடிப் லடயாக விளங்கும் யாலனகள் ----- என அலழக்கப் டுகின்றனர்,
A) காட்டின் அலடயாளம்
C) காட்டின் வளம்

B) காட்டின் மூலவர்

D) காட்டின் தகாலட

23. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ெட்த ழுத்துக்கள் அல்லாெது எது?
A) ங் – க்

B) ண் – ட்

C) ன் – ட்

D) ந் – த்

24. வருகின்ற வா (வரு) +கின்று + அ
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_ இதில் "கின்று, அ" என் ென் கு ெ உறுப்பிலக்கணம்
A) இறந்ெ கால இலடநிலல, த யதரச்ச விகுதி
B) நிகழ்கால இலடநிலல, விலனதயச்ச விகுதி
C) இறந்ெ கால இலடநிலல, விலனதயச்ச விகுதி
D) நிகழ்கால இலடநிலல, த யதரச்ச விகுதி
25. “ அம் வாழி கொழி ெம்மூர்ப்
பிரிந்கொர்ப் புணர்ப்க ார் இருந்ெனர் தகால்கலா
_______________
இன்று த ரிது என்னும் ஆங்கண ெலவகய "
என்றும் ாடலில் இடம்த ற்றுள்ள ாவலக
A) தவண் ா

B) கலிப் ா

C) வஞ்சிப் ா

D) கெரிலச ஆசிரியப் ா

26. இலக்கணக் குறிப்பு ெருக .
உண்டல், துஞ்சல்
A) விலனமுற்று

B) அல் ஈற்று வியங்ககாள் விலனமுற்று

C) விலனதயச்சம்

D) தொழிற்த யர்

27. சராசரி மூலளயின் எலட எவ்வளவு?
A) 1 கிகலா

B) 2 கிகலா

C) 2 1/2 கிகலா

D) 1 1/2 கிகலா

28. ' னமும் மூலளயும் கவறு " என்று கூறிய ெத்துவஞானி
A) தடஸ்கார்ட்தடஸ்

B) டியட்டர்ஸ்

C) பித்ெககாரஸ்

D) பியர் ால் ப்கராக்கா

29. அறிவியலல எளிய ெமிழில் ஊடகங்களில் ரப்பியெற்காக த்திய அரசின் விருது த ற்றவர்
A) மீரா

B) சுஜாொ

C) ெமிழன் ன்

D) கல்யாணசுந்ெரனார்

30. சங்க காலத்தில் கற்ற ாணவர்கலள எவ்வாறு வலகப் டுத்தினர்
1.

சிறுவன்

2. ாணவன்

3. ககட்க ான்

4. வாசிப்க ான்

Aஅலனத்தும் சரி (

B) 2, 3, 4 சரி

C) 1, 2, 3 சரி

D) 2 , 3 சரி

31. கற்ற வித்லெகலள அரங்ககற்றும் இட ாகத் திகழ்ந்ெலவ ___ ஆகும்.
A) ள்ளிகள்

B) ன்றம்

C) சான்கறார் அலவ

D) சல
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32. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ஆனந்ெரங்கரின் குறிப்க டுகளின் டி எது ெவறானது ?
A) ஒவ்கவார் ஆண்டும் துணிகளுக்காக வர்த்ெகரிடமும் ெரகரிடமும் ஒப் ந்ெம் தசய்து தகாள்ளப் ட்டது .
B) துணிகள், வர்த்ெகருக்கு விற்கப் ட்ட க ாது உரிய இரசீதுகள் அவர்களிடமிருந்து த றப் ட்டுள்ளன.
C) 100க்கு 220 என்ற விகிெத்தில் அவர்கள் ஆறு திங்களுக்குள் கழகத்திற்கு ணத்லெ தசலுத்தி விடுவொகவும்
லகதயழுத்திட்டுக் தகாடுத்ெனர்.
D) வணிகக் கழகத்தின் அதிகாரியான தகார்கன இவற்லற த ற்றுப் ாதுகாத்துள்ளார்.
33. சரியான த ாருலளத் கெர்ந்தெடு
பூரணம், காய்ந்ெ
A) சிறந்ெ, சிறந்ெ

B) நிலறவு, நிலறவு

C) நிலறவு, சிறந்ெ

D) தெருங்கிய, சிறந்ெ

34. சரியான புணர்ச்சி விதி வரிலசலய கெர்ந்தெடு –

லனதயன

A) லன + என லன + ஐ + அன லனதயன
B) லன + என லன+ய் + என லனதயன
C)

லன + என்ன லன +ய் + என்ன லனதயன

D)

லன + என்ன லன + தய+ என்ன லனதயன

35. கவிலெ என்ற கலல வடிவத்தின் அழகியல் ஊடாக ானுடத்தின் விழுமியங்கலள உரத்ெ குரலில் கூறியவர்

36.

A) துசூெனன்

B) ட்டுக்ககாட்லட கல்யாணசுந்ெரனார்

C) மீரா

D) ாரதியார்

கு ெ உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – த ற்ற
A) த ற்று + அ

B) த று + அ

C) த று (த ற்று) + அ

D) த று + ற் + அ

37. கீழ்க்கண்டவர்களுள் சாழல் வடிவத்லெ ெனது ாடல்களில் யன் டுத்தியவர்கள் யாவர்?
A) அப் ர், திரு ங்லகயாழ்வார்

B)

ாணிக்கவாசகர் , க யாழ்வார்

C) ாணிக்கவாசகர் , திரு ங்லகயாழ்வார்

D) அப் ர், க யாழ்வார்

38. கீழ்க்கண்டவற்றுள் .ஜீவானந்ெம் குறித்ெவற்றுள் எது சரியானது ?
1.

காந்தியவாதி

சுய ரியாலெ இயக்கப் க ாராளி

2. த ாதுவுலடல இயக்கத் ெலலவர் ெமிழ் ற்றாளர்
A) அலனத்தும் சரி

B) 3, 4 சரி

C) 1 , 3, 4 சரி

D) 2 , 3, 4 சரி

39. "கற்பிளந்து லலபிளந்து கனிகள் தவட்டிக்
கருவிதயலாம் தசய்துெந்ெ லகொன் யார் லக?"
இவ்வரிகள் இடம்த ற்றுள்ள கவிலெ?
A) ாண்டியன் ரிசு

B) புரட்சிக் கவி

C) இருண்ட வீடு

D) கசர ொண்டவம்

40. சரியான த ாருலளத் கெர்ந்தெடு.
Learning Leads To Ruling
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கனிகள், ணி
A) உகலாகங்கள், கல்

B)

ாணிக்கம், உலகம்

C) உகலாகங்கள், ாணிக்கம்

D)

ாணிக்கம், கல்

41. “எனக்கு முன்கன சித்ெர் லர் இருந்ொர் அப் ா
யானும் வந்கென் ஒரு சித்ென் இந்ெ ொட்டில் "
என்று ாடியவர் யார்?
A) கடுதவளி சித்ெர்

B) ட்டினத்ொர்

C) ாரதி

D) ாரதிொசன்

42. "தவன்கறன் என் ர் னிெதரல்லாம் -த றும்
தவற்றியிகல ொன் கொற்கின்றனர் "
என்ற வரிகள் இடம்த ற்றுள்ள ாடல் ?
A) தொலலந்து க ானவர்கள்

B) பிரமிள் கவிலெகள்

C) ஆலா லன

D) பித்ென்

43. "ென்று என ெலகத்துத் ெரத்ெகு த ாருள் நீ ெவில்க என"
- யார் யாரிடம் கூறியது ?
A) கண்ணன் கன்னனிடம் கூறியது.

B) கன்னன் கண்ணனிடம் கூறியது.

C) கண்ணன் அர்ச்சுணனிடம் கூறியது.

D) அர்ச்சுணன் கண்ணனிடம் கூறியது

44. சரியான த ாருலள கெர்ந்தெடு .
சீரியதூளி , சிறுகால்
A) நுண்ணிய வால், வாய்க்கால்

B) ஊஞ்சல் , சிறிய தகாம்பு

C) நுண்ணிய வால், சிறிய தகாம்பு

D) நுண்ணிய ணல் , வாய்க்கால்

45. இலக்கணக் குறிப்புத் ெருக .
தசய்தொழில்,அலலகடல், வீழருவி
A) விலனத்தொலககள்

B) விலனதயச்சங்கள்

C) ஈறுதகட்ட எதிர் லறப் த யதரச்சங்கள்

D) விலனமுற்றுகள்

46. ெமிழின் முெல் ா வடிவ ொடக நூல் எது?
A) சிலப் திகாரம்

B)

ணிக கலல

C) நீலககசி

D) கனான் ணீயம்

47. சீவக சிந்ொ ணி ாடுவெற்கு முன்கனாட்ட ாக ______ என்னும் நூலல திருத்ெக்ககெவர் ாடினார்.
A) வலளயா தி

B) குண்டலககசி

C) ொ கள் இலம் கம்

D) ெரி விருத்ெம் .

48. இலக்கணக் குறிப்பு ெருக
தவண்குலட, இளங்கமுகு
A) விலனத்தொலககள்

B) உவல த்தொலககள்

C) ண்புத்தொலககள்

D) உம்ல த் தொலககள்
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49. பிகளட்கடா, அரிஸ்டாட்டில் ஆகிகயார் _____ ெத்துவஞானிகள் ஆவர்.
A) ரஷ்ய

B) சீன

C) ஐகராப்பிய

D) கிகரக்க

50. த ாருத்துக
1.வாழ் வன்

i) காத்திருப் வன்

2.வாழாெவன்

ii) ருந்ொகும் ர ானவன்

3. கொன்று வன்

iii) ஒத்ெெறி வன்

4. தவல்ல நிலனப் வன்

iv) புகழ் த றும் ென்ல யுலடயவன்

5. த ரும் ண்புலடயவன் v ) இலசதயாழித்ெவன்
A) i

ii

iii

iv

v

B) ii

i

iii

v

iv

C) iii

v

iv

i

ii

D) iv

ii

iii

i

v

51. "கடல் நீர் ஆவியாகி க கம் ஆகும் பின்னர் க கம் குளிர்ந்து லழயாக த ாழியும் " என்ற அறிவியல் தசய்திலய
கூறும் ழந்ெமிழ் இலக்கியம் அல்லாெது எது?
A) முல்லலப் ாட்டு

B) திருக்குறள்

C) திருப் ாலவ

D) ெற்றிலண

52. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ெவறானது எது?
A) ங, ஞ, ய, வ ஆகிய உயிர்த ய் எழுத்து வரிலசகளில் சில எழுத்துகள் ட்டுக தசால்லின் முெலில் வரும்.
B) ட, ண, ர, ல, ழ, ள,ற, ன ஆகிய எட்டு உயிர்த ய் எழுத்துகள் வரிலசயில் ஒரு எழுத்து கூட தசால்லின் முெலில்
வராது.
C) ஞ், ண், ச், ம், ய், ர், ல், வ், ழ், ள், ன் ஆகிய எழுத்துக்கள் 11 ம் த ாழியின் இறுதியில் வரும்
D) வ, வா, வி, வீ, தவ, கவ, லவ ஆகிய ஏழு எழுத்துகளும் தசால்லின் முெலில் வரும்.
53. "தவற்றி க ல் தவற்றி த ற விருது வர த ருல வர
க லெகள் தசான்னது க ால் விளங்க கவண்டும்" என்று கூறியவர்?
A) கல்யாணசுந்ெரம்

B) ருெகாசி

C) கா ராஜர்

D) இரா. அரங்கொென்

54. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்க
1. சில எழுத்துகளுக்கு இலடகய ஒலிக்கும் முயற்சி, பிறக்கும்

இடம் ஆகியவற்றில் ஒற்றுல உண்டு. இவ்வாறு

ஒற்றுல உள்ள எழுத்துகள் இன எழுத்துகள் எனப் டும்.
2. உயிதரழுத்துகளில் தெடிலுக்கு குறிலும் உயிர் எழுத்துகளும் இன
எழுத்துகள் ஆகும். அளத லடயில் ட்டும் தெடிலல தொடர்ந்து
அென் இன ான குறில் எழுத்து கசர்ந்து வரும்
A) இரண்டும் சரி

B) 1 சரி 2 ெவறு

C) 1 ெவறு 2 சரி

D) இரண்டும் ெவறு
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55. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான கூற்று எது?
1. ணிக கலலலய ணி ல்லவத் தீவில் தகாண்டு கசர்த்ெது ணிக கலல ணிக கலா தெய்வம்.
2. சித்திலரப் த ளர்ணமி முழு நிலவன்று அமுெசுரபி ாத்திர ானது தவளிவரும் என்று தீவதிலலக கூறினாள்.
3. ஏலழ க்களின் சிலயப் க ாக்குவகெ க லான அறம், உணவு
தகாடுத்ெவர்ககள உயிர்தகாடுத்ெவர்கள் என் லெ உணர்ந்துள்களன் என்று ஆதிலர கூறினாள்.
4. அள்ள அள்ளக் குலறயா ல் உணவு வழங்கும் அமுெசுரபியில் ஆதிலர உணவிட்டாள்.

56. கூற்று:

A) 1, 2 சரி

B) 2 , 3 சரி

C) 1, 3 சரி

D) 1, 4 சரி

வினா எழுத்துகள் தசால்லின் அகத்கெ இருந்து

வினாப் த ாருலளத் ெரு ானால் அது அகவினா எனப் டும்.

காரணம்: அவனா, வருவாகனா இச்தசாற்களில் உள்ள ஆ, ஓ ஆகிய

வினா எழுத்துக்கலள நீக்கினாலும் பிற எழுத்துகள் த ாருள்
ெருவது அக வினா ஆகும்.

A) கூற்று சரி காரணம் ெவறு
B) கூற்று ெவறு காரணம் சரி

C) கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி

D) கூற்று காரணம் இரண்டும் ெவறு

57. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலள ஆராய்க

1. 1931 ஆம் ஆண்டு தசப்டம் ர் ாெத்தில் காந்தியடிகள் ெமிழ்ொட்டிற்கு வருலக ெந்ொர்.
2. வீர ாமுனிவர் எழுதிய ெமிழ்க் லககயடு ென்லனக் கவர்ந்ெொக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
3. 1927 ஆம் ஆண்டு தசன்லனயில் இலக்கிய ாொடு ஒன்று ெலடத ற்றது.

4. காந்தியடிகளிடம் ராஜாஜி "இவர்ொன் எங்கள் ெமிழ்ொட்டுக் கவிஞர்” என்று ாரதியாலரக் கூறினார்.
A) 3, 4 சரி

B) 1, 4 சரி

C) 4 ட்டும் சரி

D) அலனத்தும் ெவறு

58. ெவறான கூற்லறத் கெர்ந்தெடு
A) இடுகுறிப் த ாதுப் த யர் –

ரம்

C) காரணப் த ாதுப் த யர் – றலவ

B) இடுகுறி சிறப்புப் த யர் – ா

D) காரண சிறப்புப் த யர் – காடு

59. ெவறான கூற்லறத் கெர்ந்தெடு

A) உள்ளூரிகலகய குழந்லெகள் ெலப் ள்ளி
B) ஒரு ல ல் தூரத்தில் ஆரம் ப் ள்ளி

C) மூன்று ல ல் தூரத்தில் ெடுநிலலப் ள்ளி
D) ஐந்து ல ல் தூரத்தில் உயர்நிலலப் ள்ளி

60. ஆசிய கஜாதி நூலில் யாருலடய வரலாறு கூறப் டுகிறது
A) வள்ளலார்
C) கவி ணி

B) புத்ெர்

D) திருொவுக்கரசர்

61. த ரியார் குறித்ெ கூற்றுகளில் எது ெவறானது?
1. 13, 12, 000 கி.மீ – யணம்
3. 21,400 – கூட்டங்கள்
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A) 1, 2 சரி 3, 4 ெவறு

B) 1, 3 சரி 2, 4 ெவறு

C) 1, 4 சரி 2, 3 ெவறு

D) 2, 3 சரி 1, 4 ெவறு

62. "எத்ெலன ஞானியர் பிறந்ெ ெலர – நீ
இவர்கலள விஞ்சிட என்ன ெலட"
என்று ாடியவர் யார்?
A) முடியரசன்

C) ட்டுக்ககாட்லட கல்யாணசுந்ெரம்

B) ொரா ாரதி
D) ாரதியார்

63. முத்துரா லிங்கத் கெவர் கீழ்க்கண்ட எந்ெ ஆண்டுகளில் ெலடத ற்ற கெர்ெல்களில் தவற்றி த ற்றார்?
1. 1936
2. 1945
A) அலனத்தும் சரி

3. 1951

B) 2, 3, 4
D) எதுவுமில்லல

C) 1, 3, 4
64. ெவறான இலணலயத் கெர்ந்தெடு
A) அலளஇ - புற்று

C) அல்லலவ – ாவம்

4. 1956

B) டிறு – வஞ்சம்
D) ொடி – விரும்பி

65. "இரா ானுஜன்ொன் இந்ெ 20 நூற்றாண்டின் மிகப் த ரிய கணிெக லெ” என்று கூறியவர் யார்?
A) லார்ட்த ண்ட் லண்ட்
C) சூலியன் கச்சுலி

B) ஈ.டி.த ல்

D) இந்திரா காந்தி

66. “ பூமியிகல ாரிதயல்லாம் சூரியனாகல - யிர்

பூப் துவும் காய்ப் துவும் ாரியினாகல” என்று ாடியவர் யார்?
A) கம் ர்

C) ருெகாசி

67. சரியான தசாற்கலளக் தகாண்டு நிரப்புக.

B) ாரதிொசன்
D) கவி ணி

நிலறநீர நீரவர் _____பிலற திப்
பின்நீர க லெயார் ____.
A) ெட்பு, லக

C) ெட்பு, ககண்ல
68. "நீடூழி வாழ்க" என் து எவ்வலகத் தொடர்?
A) விலழவுத் தொடர்

C) உடன் ாட்டுத் தொடர்

B) லக, ெட்பு

D) ககண்ல , ெட்பு
B) உணர்ச்சித் தொடர்

D) எதிர் லறத் தொடர்

69. "கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம், ணிக கலல தவண் ா, இலளஞர்
இலக்கியம் "முெலிய நூல்கலள இயற்றியவர் யார்?
A) திரு.வி.க

C) ாரதிொசன்
70.

B) ாரதியார்
D) கவி ணி

கு ெ உறுப்புகளாக பிரித்து எழுதுக – ஒறுத்ொர்

A) ஒரு + த் + ஆர்
C) ஒருத்து + ஆர்

B) ஒரு + த் + த் + ஆர்
D) ஒரு + து + ஆர்

71. “உறாஅர்க் குறுகொய் ஊரப் ாய் “இத்தொடரில் ______ அளத லட வந்துள்ளது.
A) இன்னிலச

B) தசய்யுளிலச

C) தசால்லிலச

D) எதுவுமில்லல
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72. "நிலறயுயிர் முயற்சியின் உள்வளி துரப்
எழு ணுத் திரள் உரம் கண்டம் உச்சி

மூக்குற்று இெழ்ொப் ல்லணத் தொழிலின்

தவவ்கவறு எழுத்தொலி யாய்வரல் பிறப்க ”

இப் ாடல் எந்நூலில் இடம்த ற்றுள்ளது ?
A) தொல்காப்பியம்
C) ென்னூல்

73. கன்று + ஆ என் து ____ எனப் புணரும்

B) ொலடியார்

D) புறொனூறு

A) கற்றா

B) கன்றா

C) கறா

D) கற்ற

74. திருவாசகத்தில் உள்ள ாடல்களின் எண்ணிக்லக

A) 675
B) 657
C) 685
75. லசவ சித்ொந்ெ ாொட்டில் ெமிலழச் தசம்த ாழியாக அறிவிக்க

D) 658

கவண்டுத னத் தீர் ானம் நிலறகவற்றப் ட்ட ஆண்டு

76.

A) 1901
B) 1918
C) 1919
D) 1966
ல்கலலக்கழகப் ாடத்திட்டத்தில் ட்ட வகுப்புகளில் ெமிலழ விலக்கி வடத ாழிலயக் தகாண்டுவர

ல்கலலக்கழகத்ொரால் எடுக்கப் ட்ட முடிவு ____ ஆண்டு ரிதி ாற்கலலஞரின் எதிர்ப் ால் லகவிடப் ட்டது.

A) 1901
B) 1902
C) 1903
D) 1904
77. "உலகினில் ொகரிகம் முற்றும் அழிந்துவிட்டாலும் திருக்குறளும், கம் ன் காவியமும் இருந்ொல் க ாதும் மீண்டும்
அெலனப் புதுப்பித்துவிடலாம்" என்று கூறியவர் யார்?
A) ஜி.யூ.க ாப்

C) கால்டுதவல்

B) ாவாணர்

D) வீர ாமுனிவர்

78. காசிக் கலம் கம், துலரக் கலம் கம், மீனாட்சியம்ல பிள்லளத்ெமிழ் முெலிய நூல்கலள இயற்றியவர் யார்?
A) ொயு ானவர்

B) கு ரகுரு ரர்

C) ெஞ்லச கவெொயக சாத்திரியார்

D) தசயங்தகாண்டார்

A) உலாவரும் ன்னர் – இகயசு

B) சிங்கன் – குரு

79. த த்ெலககம் குறவஞ்சி ற்றிய கூற்றுகளில் ெவறானது எது?
C) நூவன் -உ கெசி

D) பிடிக்கும் றலவகள் – சீகயான்

80. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ல ட்டலடச் தசாக்கொெ பிள்லள எழுதிய தூது நூல் எது?
A) அன்னம் விடு தூது
C) முகில் விடு தூது

B) தென்றல் விடு தூது
D) ெமிழ் விடு தூது

81. " ஆற்று தவள்ளம் ொலளவரத் கொற்றுகெ குறி

லலயாள மின்னல் ஈழமின்னல் சூழ மின்னுகெ"

என்ற வரிகள் எந்நூலில் இடம்த ற்றுள்ளன?
A) குற்றாலக் குறவஞ்சி
C) இலசயமுது

B) முக்கூடற் ள்ளு

D) கலிங்கத்து ரணி

82. சரியான தசாற்கலள தகாண்டு த ாருத்துக.
உண்ணாது ___ த ரியர் பிறர்தசால்லும்
_____ கனாற் ாரிற் பின்.
A) இருப் ர், ெகுதியால்
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B) கொற் ார், ெகுதியால்
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D) கொற் ார், இன்னாச்தசால்

83. "ககாலழ மிட றாககவி ககாளுமில வாக இலச கூடும் வலகயால்
ஏலழயடி யாரவர்கள் யாலவதசான தசான் கிழும் ஈசனிட ாம்"
என்ற வரிகள் இடம்த ற்றுள்ள நூல்
A) திருப் ாலவ

B) கெவாரம்

C) திருவாசகம்

D) ொலாயிர திவ்ய பிர ந்ெம்

84. அகர வரிலசயில் அல ந்துள்ளலெக் கண்டறிக
A) னத்துயர், முந்நீர், மீமிலச, க டு ள்ளம்
B) னத்துயர், மீமிலச, முந்நீர்,க டு ள்ளம்

C) மீமிலச, முந்நீர், னத்துயர், க டு ள்ளம்

D) முந்நீர், மீமிலச, க டு ள்ளம், னத்துயர்

85. DUBBlNG, DIRECTOR என்ற ஆங்கிலச் தசால்லுக்கு கெரான ெமிழ்ச்தசால்லலத் கெர்ந்தெடுக்க?
A) டப்பிடிப்பு, இயக்குெர்

B) ெகர்த்தும்வண்டி, ெயாரிப் ாளர்

C) ஒலிச்கசர்க்லக, இயக்குெர்

D) டப்பிடிப்புக் கருவி, ெயாரிப் ாளர்

A) காக்லகப் ாடினியார்

B) காலரக்காலம்ல யார்

86. கணவலனத் கெடி அலலந்ெ சங்ககாலப் த ண் ாற் புலவர்
C) தவள்ளி வீதியார்

D) ெப் சலலயார்

87. ' உலகு குளிர எ து தியில் ஒழுகும் அமுெகிரணக ‘ -

என்று தொடங்கும் ாடல் எந்ெ ருவத்தில் இடம்த ற்றுள்ளது?
A) தசங்கீலரப் ருவம்
C) வருலகப் ருவம்

B) முத்ெம் ருவம்

D) அம்புலிப் ருவம்

88. தெய்வக் கவிஞர் என்றால் ____ என்று த ாருள் டும்
A) திவ்விய கவி

C) பிள்லளப் த ரு ாள் ஐயங்கார்

89. த ாருந்ொெ தொடலரக் காண்க
A) இழந்ெ பிறப் ாய் விடும்
C) ஏெம் டு ாக் கறிந்து

B) அழகிய ணவாளொசர்
D) கு ரகுரு ரர்

B) பிறப்த ாழுக்கங் குன்றக் தகடும்
D) தசல்வத்துப் யகன ஈெல்

90. "தவறுத்ெ ககள்வி விளங்கு புகழ்க் கபிலன்" – எனக் கபிலலரப் புகழ்ந்ெவர் யார்?
A) ெக்கீரர்

B) இளங்கீரனார்

C) த ருங்குன்றூர்க்கிழார்

D) ெப் சலலயார்

91. "தவஞ்சின விறல்கவற் காலளதயா
டஞ்சி கலாதிலய வரக்கலரந் தீக "
என்று ாடியவர் யார்?
A) கபிலர்

C) ஓரம்க ாகியார்

B) க யனார்

D) ஓெலாந்லெயார்

92. ெல்லந்துவனார் தெய்ெல் கலியில் ாடியப் ாடல்கள் ?
A) 13
B) 33
93. ‘ஆதி கவி ‘ என்று க ாற்றப் ட்டவர் யார்?
A) கம் ர்

C) வியாசர்
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C) 11

D) 100

B) வான்மீகி

D) ஒட்டக்கூத்ெர்
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94. த ாருந்ொச் தசால்லலக் கண்டறிக - ரக்கலம்
A) வங்கம்
C) திமில்

B) அம்பி

D) புணரி

95. 'சமுொயத னும் ரத்தின் கவலரச் சாதிப் புழுக்கள் அரித்துவிடா ல்
ெடுத்ெ ெச்சுக் தகால்லி ருந்ொக இருந்ெவர் ‘
A) அண்ணல் காந்தியடிகள்
C) ெந்லெ த ரியார்

B) அம்க த்கர்
D) ாரதியார்

96. களி ண் லலககளில் எழுெப் ட்ட நூல்களின் தொகுப்பு எங்கு கண்தடடுக்கப் ட்டது?
A) ஆம்பூர்

B) நிப்பூர்

C) க ப்பூர்

D) அரியலூர்

A) த ருந்கெவனார்

B) ாரதியார்

97. ஒத்ொரும் உயர்ந்ொரும் ொழ்ந்ொரும் எவரும் ஒருல யுளர் ஆகி உலகியல் ெடத்ெ கவண்டும் என ாடியவர்
C) ாரதிொசன்

D) வள்ளலார்

98. பிறத ாழிச் தசால்லற்ற தொடர் எது?

A) கண்ணன் காலலயில் ொஷ்டா சாப்பிட்டான்

B) அலுவலகத்தில் அனு தி த ற்று உள்கள வர கவண்டும்
C) ககாவிலில் தெய்வத்திற்கு வழி ாடு ெடந்ெது

D) த ரியவர்களிடம் ண க்கள் ஆசிர்வாெம் த ற்றனர்

99. ஐந்ெடிமுெல் ன்னிதரண்டடி வலர வரும் ா
A) குறள் தவண் ா

C) இன்னிலச தவண் ா

B) சிந்தியல் தவண் ா

D) ஃதறாலட தவண் ா

100.____ என் உளகவா கருவியாற் காலம் அறிந்து தசயின்
A) அருவிலன
C) தீவிலன
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B) ெல்விலன

D) ென்விலன

Page 12 of 12

Group 4 GT Model Test

Prepared By www.winmeen.com

Group 4 VAO General Tamil Model Test 12 – Answer Key
1
C
11
B
21
B
31
B
41
C
51
D
61
C
71
B
81
B
91
D

2
A
12
B
22
B
32
C
42
A
52
C
62
B
72
C
82
D
92
B
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3
A
13
A
23
C
33
C
43
B
53
A
63
D
73
B
83
B
93
B

4
A
14
B
24
D
34
B
44
D
54
B
64
A
74
D
84
B
94
D

5
A
15
C
25
D
35
A
45
A
55
D
65
C
75
B
85
C
95
B

6
C
16
D
26
D
36
C
46
D
56
A
66
C
76
B
86
C
96
B

7
C
17
C
27
D
37
C
47
D
57
C
67
D
77
C
87
C
97
D

8
B
18
C
28
A
38
A
48
C
58
D
68
A
78
B
88
A
98
C

9
A
19
B
29
B
39
B
49
D
59
A
69
C
79
D
89
D
99
D

10
B
20
C
30
C
40
C
50
C
60
B
70
B
80
B
90
B
100
A
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