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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 13
1.

"காலையில் கடிநகர் கடந்து நமது
வேலை முடிக்குதும், வேண்டின் விலைோய்
இன்று இைா முடிக்கினும் முடியும்; “
இது யாருலடய கூற்று?
A) சுந்தை முனிேர்

B) நடைாஜன்

C) சுந்தைனார்

D) சலீம் அகமது

2. இைக்கணக் குறிப்புத் தருக.
கடிநகர், சாைத் தகும்
A) விலனச்சசாற்ச ாடர்கள்

B) உரிச்சசாற்ச ாடர்கள்

C) விலனத் சதாலககள்

D) பண்புத்சதாலககள்

3. சிறுபான்லமயிலும் சிறுபான்லமயினைாக ோழும் திருநங்லககளுக்கு மட்டுவம இருக்கும் தலடக்கற்கலையும்
கூடப் படிக்கட்டுகைாக மாற் ைாம் என்று உைகுக்குக் காட்டியேர் யார் ?
A) நர்த்தகி நடைாஜ்

B) சுந்தைனார்

C) ஜீோ

D) சசல்வி

4. "ஞானத்தின் மிக்க அ சநறி நாட்டில்லை" என்று ____ கூறுகி து.

5.

A) அகத்திய ஞானம்

B) சதால்காப்பிய ஞானம்

C) திருக்கு ள்

D) திருமந்திைம்

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது தே ானது ?
A) தன்லன அறிந்த நிலையில் ஆன்மா தாவன தனக்குத் தலைேனாய் நிற்கும் என்பது சதால்காப்பியர் ோக்கு.
B) தன்லன அறிேதற்கு ‘நான்' என்னும் அகங்காைம் அழிய வேண்டும்.
C) அண்டத்தில் உள்ைது பிண்டம்; பிண்டத்தில் உள்ைது அண்டம் என்பது சித்தர் சமாழி
D) நாடிகலைப் பிடித்து வநாய் அறியும் தி ன் சபற்

சித்தர்கள் மருந்து தயாரிக்கும் வேதியியல் கூறுகலையும்

அறிந்திருந்தனர்.
6. கீழ்க்கண்டேற்றுள் அட்டமா சித்திகளில் அல்ைாதது எது?
A) ேசித்துேம்

B) காமாேசாயித்ேம்

C) மகிமாேசித்ேம்

D) ஈசத்துேம்

7. "சிற்றூரும் ேைப்சபடுத்த ேயலும் ஆறு
வதக்கியநல் ோய்க்காலும் ேலகப் படுத்தி
சநர்வசை உழுதுழுது பயன் விலைக்கும்
நில உலைப்புத் வதாள்கசைைாம் எேரின் வதாள்கள்?”
இப்பாடலில் பயின்று ேந்துள்ை பாேலக?
A) சேண்பா

B) ஆசிரியப்பா

C) அறுசீர் கழிசநடிைடி ஆசிய விருத்தம்

D) எண்சீர்க் கழிசநடிைடி ஆசிரிய விருத்தம்
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8. சரியான சபாருலைத் வதர்ந்சதடு.
ஒதுக, முைக்கம்
A) வகட்டல், சத்தம்

B) சசால்க, ஓங்கி உலைத்தல்

C) வகட்டல், ஒலி

D) ஒலி, ஒளி

9. "Hues and harmonies from an ancient land” என்னும் சங்க இைக்கிய சமாழிசபயர்ப்லப சேளியிட்டேர்
யார்?
A) ம.சை.தங்கப்பா

B) ஏ.வக.ைாமானுஜம்

C) ஆல்பர்காம்யு

D) பிைம்மைாஜன்

10. நம் நாட்டிலுள்ை கற் ளிக் வகாவில்களிவைவய சபரியதும் உயைமானதுமான வகாயில் எது?
A) மகாபலிபுைம் கடற்கலைக் வகாவில்

B) பலனமலைக் வகாயில்

C) தஞ்லசப் சபரியக் வகாயில்

D) காஞ்சி லகைாசநாதர் வகாயில்

11. இைாசசிம்வமச்சுைம் என்று அலைக்கப்பட்ட வகாவில் எது?
A) மகாபலிபுைம் கடற்கலைக் வகாவில்

B) பலனமலைக் வகாயில்

C) தஞ்லசப் சபரியக் வகாயில்

D) காஞ்சி லகைாசநாதர் வகாயில்

12. இைாசைாசனின் பட்டத்தைசி ஒவைாகமாவதவி கட்டிய ஒவைாகமாவதவீச்சுைம் எங்கு காணப்படுகி து.
A) தஞ்சாவூர்

B) சிதம்பைம்

C) கும்பவகாணம்

D) திருலேயாறு

13. முகைாய மன்னர்களில் யாருலடய காைத்தில் நாட்குறிப்பு எழுதும் ேைக்கம் தலட சசய்யப்பட்டது
A) அக்பர்

B) பாபர்

C) ஷாஜகான்

D) ஒைைங்கசீப்

14. ஆனந்தைங்கரின் நாட் குறிப்பு முடிேலடயும் நாள்
A) 11.01.1671

B) 11.01.1761

C) 01.11.1671

D) 01.11.1761

15. "சுலதசயாளி வமனிலை துைங்கித் வதான் ைால்
புதுமைர்த் சதருத்சதாறும் சிந்திப் சபாங்கைால் "
- இவ்ேரிகள் இடம் சபற்றுள்ை நூல்
A) சிைப்பதிகாைம்

B) மணிவமகலை

C) சீ ாப்புைாணம்

D) முதுசமாழிமாலை

16. "சங்க காைத் தமிைகத்தில் தமிழ் ஆட்சி சமாழியாக, பயிற்று சமாழியாக, இைக்கிய சமாழியாக விைங்கியுள்ைது"
என் கருத்லத கூறியேர்
A) திரு.வி.க

B) அண்ணா

C) ைாஜாஜி

D) மா.இைாசமாணிக்கனார்

17. ஐந்தாக விரிக்கப்பட்ட மூேலக இைக்கணத்லதயும் அேற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டான வபரிைக்கியங்கலையும்
கற்பிப்வபார் ___.
A) ஆசிரியர்

B) கணக்காயர்

C) குைேர்

D) சான்வ ார்
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18. தாமஸ் மன்வ ா காைத்தில் சசன்லன மாகாணத்தில் எத்தலன திண்லணப் பள்ளிகள் இயங்கி ேந்தன
A) 12,894

B) 14,298

C) 14,892

D) 12, 498

19. எதிர்காைத்தில் நம் மூலையின் பை சசயல்பாடுகலை ____ மூைம் சசய்யைாம் .
A) இரும்பு சில்லுகள்

B) சில்ேர் சில்லுகள்

C) சிலிக்கன் சில்லுகள்

D) சிலிக்கன் அட்லடகள்

20. ஒரு நிமிடத்திற்கு மூலைக்குத் வதலேப்படும் குறுதியின் அைவு
A) 80 மில்லி

B) 8000 மில்லி

C) 8 மில்லி

D) 800 மில்லி

21. கற்பதனால் மூலையில் ஏற்படும் மாறுதல்களில் தே ானது
A) நியுைானில் உள்ை புவைாட்டீன் அைவு அதிகரிக்கி து
B) நியுவைா டிைான்ஸ்மிட்டர்கலை கட்டுப்படுத்தும் விலனயூக்கி அைவு அதிகமாகி து.
C) சபப்லடட் என்னும் சங்கதி குல கி து.
D) கற்க கற்க மூலையின் எலட சகாஞ்சம் கூடுகி து.
22. கீழ்க்கண்டேற்றுள் தே ான இலணலய கண்டறி
1.மலை - ஜவுன் பூர் (உத்திைப் பிைவதசம்)
2. ேலை – தாவண (மஹாைாஷ்ட்ைா)
3. மைா - ேல்ஸட் (குஜைாத்)
A) அலனத்தும் சரி

B) 1, 3 சரி

C) 1 , 2 சரி

D) 1, 2 தேறு

23. _____ மாநிைத்தில் பத்து மலை விகுதி இடப்சபயர்கள் உள்ைன.
A) வகைைா

B) தமிழ்நாடு

C) ஆந்திைா

D) கர்நாடகா

24. கர்நாடகத்தில் மலைலய குறிக்கும் 'மவை' என் சசால் _____ இடப்சபயர்களில் இடம்சபறுகி து.
A) 17

B) 48

C) 51

D) 15

25. சஜர்மனி சமாழியில் ஆண்பால், சபண்பால், சபாதுப்பால் என்பலே முல வய எந்த உறுப்புகைாக
பாகுபடுத்தப்படுகின் ன.
A) கால் விைல்கள், லக விைல்கள், தலை

B) லக விைல்கள், கால் விைல்கள், தலை

C) ோய், மூக்கு, கண்

D) மூக்கு, ோய், கண்

26. " சகண் " என் அடிச்சசால் எந்த திைாவிட சமாழிலய சார்ந்தது?
A) வதாடா

B) குருக்

C) பர்ஜி

D) குடகு

27. மணற் பாங்கான இடத்தில் வதாண்டி சுடுமண் ேலையமிட்ட கிணற்றுக்கு _____ என்று சபயர்.
A) கண்மாய்

B) உல க்கிணறு

C) ஊருணி

D) குைம்

28. கீழ்க்கண்டேற்றுள் தே ானது எது ?
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A) அருவி - மலை முகட்டுத் வதக்க நீர் குத்திட்டு குதிப்பது.
B) ஆழிக்கிணறு - கடைருவக வதாண்டிக் கட்டிய கிணறு
C) குண்டு - வதக்கப்பட்ட சபரிய நீர்நிலை
D) ஆறு -சபருகி ஓடும் நதி
29. சபாருத்துக
1.

i) கட்டணம் சசலுத்தும் கருவி

Payment terminal

2. Point of Sale terminal

ii) விற்பலனக்கருவி

3. Smart card

iii) ஆைறி வசாதலனக் கருவி

4. Biometric device

iv) தி ன் அட்லட

A) i

ii

iv

iii

B) ii

iii

i

iv

C) ii

i

iv

iii

D) iv

iii

ii

i

30. “ ஏவுகலணயிலும் தமிலை எழுதி எல்ைாக் வகாளிலும் ஏற்றுங்கள் " என் ேரிகள் யாருலடயது ?
A) கண்ணதாசன்

B) லேைமுத்து

C) ோலி

D) தமிழ்ஒளி

31. மல மலை அடிகளின் மகள் நீைாம்பிலக அம்லமயாரின் காைம்
A) 1903 – 1943

B) 1913 – 1933

C) 1903 - 1953

D) 1913 – 1953

32. குடும்ப விைக்கு என்னும் நூல் எத்தலன பகுதிகைாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது ?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

33. சகாற்லக துல முகத்தில் சசல்ேர் ஏறி ேரும் குதிலையின் குைம்புகளுக்குள் மாட்டிக் சகாள்ளும் அைவிற்கு
கலைவயாைங்களில் சபாருள்கள் குவிந்திருந்ததாக கூறும் நூல்
A) பு நானூறு

B) அகநானூறு

C) சிைப்பதிகாைம்

D) பட்டினப்பாலை

34. சரியான சபாருலை வதர்ந்சதடு
புரிலச, பலண
A) மதில், பலனமைம்

B) சாைைம், பலனமைம்

C) நீர்நிலை, சாைைம்

D) மதில், முைசு

35. 2 ம் பைாந்தகச் வசாைனால் கட்டப்பட்ட மூேர் வகாயில் அலமந்துள்ை இடம்
A) நார்த்தாமலை – புதுக்வகாட்லட

B) சீனிோசநல்லூர் – திருச்சி

C) சகாடும்பாளூர் – புதுக்வகாட்லட

D) திருேைங்கம் – திருச்சி

36. திரிபுேன வீவைசுேைம் வகாயிலை அலமத்தேர் யார் ?
A) 2ம் குவைாத்துங்கன்

B) முதைாம் குவைாத்துங்கன்

C) 2ம் இைாசைாசன்

D) 2ம் பைாந்தகன்

37. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகலை ஆைாய்க.
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பந்தர் சபயரிய வபரிலச மூதூர் – பாடல் 67, அடி 2

2. பந்தர் பயந்த பைர்புகழ் முத்தம் - பாடல் 74 , அடி 6
3. நன்கை சேறுக்லக துஞ்சும் பந்தர் – பாடல் 55 , அடி 4
A) 3 மட்டும் சரி

B) 3 மட்டும் தேறு

C) அலனத்தும் சரி

D) அலனத்தும் தேறு

38. பாண்டியன் சநடுஞ்சசழியன் உயிர் து ந்த பின் அறியலண ஏறியேர் யார்?
A) அதிவீைைாம பாண்டியன்

B) சலடயேர்மன் வீைபாண்டியன்

C) வீைவகசரி

D) சேற்றிவேற்சசழியன்

39. பகுபத உறுப்புகைாக பிரித்து எழுதுக – வேண்டி
A) வேண்+டி

B) வேண்டு+ட்+இ

C) வேண்டு+இ

D) வேண்+டு+இ

40. ‘இன்லம’ என்று எலதயும் பு க்கணிக்க வேண்டாம் என்பது யாருலடய கருத்து?
A) சஜன்

B) ைாவோட்சு

C) தாவோ

D) ைாமார்க்

41. பண்லடக்காை தருமசாத்திை நூல்களில் ____ மலைகளுக்கு இலடவய உள்ை நிைப்பைப்பு கருமபூமியாக
கருதப்பட்டது.
A) பஃருளி மலை

B) விந்திய, சாத்பூைா

C) சாத்பூைா, இமயமலை

D) விந்தியமலை, இமயமலை

42. மக்கள் அலனேரும் மக்கட் தன்லமலய ேைர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்ட நூல் எது?
A) சிைப்பதிகாைம்

B) மணிவமகலை

C) சதால்காப்பியம்

D) திருக்கு ள்

43. வகாேைன் ,கண்ணகி , மாதவி , மணிவமகலை முதைாவனார் ____ ஆட்சிக் காைத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில்
ோழ்ந்தனர் .
A) நைங்கிள்ளி

B) சநடுங்கிள்ளி

B) கிள்ளிேைேன்

D) சநடுஞ்சசழியன்

44. வசாை நாட்டு ேணிகர்கள் ேணிகம் சசய்த இடங்கள் எலே ?
A) சாேக நாடு ,காைகம், கங்லக துல முகம் B) எகிப்து , காைகம், கங்லக துல முகம்
C) சீனா , காைகம், எகிப்து

D) சீனா , காைகம் , கங்லக துல முகம்

45. வகாபுைம், தூண்கள், நுலைோயில்கள் , வகாவிலின் தலைப்பகுதி , சுேர்களின் சேளிப்பு ங்களில் காணப்படும்
சிற்பங்கள் ____ .
A) புலடப்புச் சிற்பங்கள்

B) முழு உருேச் சிற்பங்கள்.

C) பிைதிலம

D) சதய்ேசிற்பங்கள்

46. உவைாகப் படிமங்கள் சசய்யும் பயிற்சி நிலையங்கள் அலமந்துள்ை இடங்களில் சபாருந்தாதது எது ?
A) சுோமிமலை

B) மாமல்ைபுைம்

C) மதுலை

D) கும்பவகாணம்

47. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எலே இல்ை த்தாரின் கடலமகைாக இருந்தன .
Learning Leads To Ruling
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2. சுற் ம் தழுேல்
4. கடவுலை ேழிபடுதல்

A) அலனத்தும் சரி

B) 1, 2 ,4 சரி

C) 1 , 3, 4 சரி

D) 1, 2, 3 சரி

48. “ சசால்அரும் சூல்பசும் பாம்பின் வதாற் ம்வபால்
சமல்ைவே கருஇருந்து ஈன்று வமைைார் “
இவ்ேரிகள் இடம்சபற்றுள்ை நூல்
A) சிைப்பதிகாைம்

B) மணிவமகலை

C) சீேக சிந்தாமணி

D) ேலையாபதி

49. "இயற்லக அலனத்லதயும் ோரி ேைங்கும் தாய் .விேசாயத்தின் ேசந்த காைமாக இயற்லக வேைாண்லம எல்ைா
க் காைத்திலும் திகழும் “ என்று கூறியேர்
A) மசானபு ஃபுவகாகா
C) கம்பர்

B) நம்மாழ்ோர்

D) திருேள்ளுேர்

50. இயற்லக வேைாண்லம குறித்த பயிற்சிகலையும், ேழிமுல கலையும் அைசு எதன் மூைம் நலடமுல ப்
படுத்துகி து.

A) கூட்டு வு ேங்கி

C) கிைாம அலுேைர்

51. குறுகினன் - சரியாக பிரித்சதழுதுக
A) குறு + இன் + அன்

C) குறுகு + இன் + அன்

B) வபரூைாட்சி அலுேைகம்

D) வேைாண்லம அலுேைகம்
B) குறுகி + இன் + அன்

D) குறுக்கி + இன் + அன்

52. உேம உருபு பயின்று ேைாத சதாடலைத் வதர்வு சசய்க
A) முைவு உ ழ் தடக்லக

B) தாய் வபால் வபசும் மக்கள்

C) மான் மருளும்

D) வேய்புலை வதாள்

53. அகை ேரிலசயில் அலமந்துள்ை சசாற்கலைக் கண்டறிக
A) சார்பு, சிறுகலத, சூடாமணி, சசவ்ோலை, வசாைம்

B) சசவ்ோலை, வசாைம், சிறுகலத, சார்பு, சூடாமணி
C) சிறுகலத, சூடாமணி, சிறுகலத, வசாைம், சார்பு

D) சிறுகலத, சார்பு, வசாைம், சசவ்ோலை, சூடாமணி

54. வகாடிட்ட எழுத்துகள் குறிக்கும் சதாலட ேலக எது?

அைவில்சனம் உைமலனய குைம் நில ந்த ேைமருவும்
A) எதுலக சதாலட
C) முைண் சதாலட

55. நாறுே என்னும் சசால் தரும் சபாருள்

B) இலயபு சதாலட

D) வமாலன சதாலட

A) மூத்த

B) முலைப்ப

C) நறுமணம்

D) சகடாமல்

56. "நல்லிலகக் கடாம்புலன நன்னன் சேற்பில்

சேல்புக ைலனத்தும் வமம்படத் தக்வகான்” – என் ேரிகள் இடம்சபற்றுள்ை நூல் எது?
A) மலைபடுகடாம்

B) மதுலைக் காஞ்சி

C) முல்லைப்பாட்டு

D) பட்டினப்பாலை
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57. லசேத் திருமுல கள் பன்னிைண்டனுள் திருநாவுக்கைசர் பாடியது
A) நான்கு, ஐந்து, ஆறு திருமுல கள்
C) முதல் ஆறு திருமுல கள்

58. கீழ்க்கண்டேற்றுள் சரியானலத வதர்ந்சதடு

B) ஐந்து, ஆறு, ஏழு திருமுல கள்

D) ஒன்று, இைண்டு, மூன்று திருமுல கள்

1. உேலமக் கவிஞர் சுைதாவின் இயற்சபயர் தி.இைாசவகாபாைன்
2. இேர் பலையனூரில் பி ந்தார்

3. துல முகம்,சுேரும் சுண்ணாம்பும், முதலிய சிறுகலத நூல்கலை
இயற்றியுள்ைார்.

4. வதன்மலை என்னும் கவிலத நூல் தமிைக அைசின் பரிலசப் சபற் து.
A) 1, 4 சரி

C) 1, 2, 4 சரி

B) 1 , 3, 4 சரி

D) அலனத்தும் சரி

59. பல்ைேர் காை சிற்பிகள் எவ்ேலக உருேங்கலை சசதுக்குேதில்
லகவதர்ந்திருந்தனர்
A) குதிலை
C) கடவுள்

B) யாலன

D) மனிதன்

60. ஜி.யு.வபாப் கி.பி. 1820 ஆம் ஆண்டு ____ஆம் நாள் பி ந்தார்
A) ஏப்ைல் 24

B) நேம்பர் 17

C) பிப்ைேரி 18

D) ஆகஸ்ட் 23

61. சந்தி பிலையற் சதாடலைக் கண்டறிக

A) தமிழில் ேைைாற்று கருத்துக்கலையும் பண்பாட்டு கூறுகலையும்
காண முடியும்

B) தமிழில் ேைைாற்றுக் கருத்துக்கலையும் பண்பாட்டுக் கூறுகலையும் காண முடியும்
C) தமிழில் ேைைாற்றுக் கருத்துகலையும் பண்பாட்டுக் கூறுகலையும் காண முடியும்

D) தமிழில் ேைைாற்றுக் கருத்துக்கலையும் பண்பாட்டு கூறுகலையும் காண முடியும்

62. ஒருலமப் பன்லம பினையற் சதாடலைத் வதர்க

A) சதான்லமச் சி ப்பும் தலைலமச் சி ப்புவம தமிலை இன்று உயர்தனிச் சசம்சமாழிகைாய் உயர்ந்து நிற்கச் சச
ய்துள்ைது.

B) சதான்லமச் சி ப்பும் தலைலமச் சி ப்புவம தமிலை இன்று உயர்தனிச் சசம்சமாழியாய் உயர்ந்து நிற்கச்
சசய்துள்ைது.

C) சதான்லமச் சி ப்பும் தலைலமச் சி ப்புவம தமிலை இன்று உயர்தனிச் சசம்சமாழிகைாய் உயர்ந்து நிற்கச்
சசய்துள்ைன.

D) சதான்லமச் சி ப்பும் தலைலமச் சி ப்புவம தமிலை இன்று உயர்தனிச் சசம்சமாழியாய் உயர்ந்து நிற்கச்
சசய்துள்ைது.

63. இகல் சேல்லும் வேந்தர்க்கு வேண்டும் _____
சபாருத்தமான சசால்லைத் வதர்ந்சதடு
A) பலட

C) சசல்ேம்

B) சபாழுது
D) பலக

64. தாைாற்றித் தந்த சபாருசைல்ைாந் தக்கார்க்கு

வேைாண்லம சசய்தற் சபாருட்டு – இதில் வேைாண்லம என்னும் சசால் தரும் சபாருள்
A) உைவு சசய்தல்
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D) உதவி சசய்தல்

65. துன்பம் உண்டாயின் அதலனயடுத்து இன்பமும் வதான்றுேது இயற்லக – என் சபாருள் தரும் ேரிகள்
அலமந்த நூல்

A) வதம்பாேணி

C) சீேக சிந்தாமணி

B) கம்பைாமாயணம்
D) மணிவமகலை

66. "கருங்வகாற் குறிஞ்சிப் பூக் சகாண்டு சபருந்வதன் இலைக்கும் நாடசனாடு நட்வப”
– இப்பாடல் ேரிகள் இடம்சபற்றுள்ை நூல் எது?
A) குறுந்சதாலக
C) அகநானூறு

B) நற்றிலண

D) பு நானூறு

67. "உடல் ோடினாலும் பசி மீறினாலும் – ேழி

மாறிடாமவை ோழ்ந்திடுவோம்" என்று பாடியேர்
A) ோணிதாசன்
C) தாைாபாைதி

B) சுைதா

D) பட்டுக்வகாட்லடக் கல்யாணசுந்தைம்

68. சுமார் எண்ணூறு ஆண்டுகள் பைலம ோய்ந்த தாைாசுைம் ஐைாேதீசுேைர் வகாவிலை கட்டியேர் யார்?
A) முதைாம் இைாசைாச வசாைன்
C) முதைாம் இைாவசந்திைன்

B) இைண்டாம் இைாசைாச வசாைன்
D) இைண்டாம் இைாவசந்திைன்

69. பாமை மக்களிலடவய விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்தும் ேலகயில்

சமுதாயப்பாடல்கலை எழுதிச் சீர்திருத்தக் கருத்துக்கலைப் பைப்பியேர் யார்?
A) ோணிதாசன்

C) உடுமலை நாைாயணக்கவி

B) சுைதா

D) பட்டுக்வகாட்லடக் கல்யாணசுந்தைம்

70. திலைக் கவி திைகம் மருதகாசி அேர்கள் ோழ்ந்த காைம்

A) 1930 - 1989
B) 1933 – 1989
C) 1920 – 1998
D) 1920 – 1989
71. ந. பிச்சமூர்த்தி அேர்கள் வகாவில் நிருோக அலுேைைாக பணியாற்றிய காைம்
A) 1924-1938
B) 1925-1937
C) 1938-1954
D) 1937-1953
72. “ துடிப்பிருக்கும் சங்கைதாசு எழுத்தில் எல்ைாம்
சுலே சசாட்டும் சந்த நயம் வதாய்ந்திருக்கும்”

என்று சங்கைதாசு சுோமிகலை புகழ்ந்தேர் யார்?
A) ே.வே.சு

B) திரு.வி.க

C) அண்ணா

D) புத்தவனரி சுப்ைமணியம்

A) அப்பம் தின்

B) பைம் சாப்பிடு

73. தே ான மைபுச்சசால்லைத் வதர்ந்சதடு
C) உணவு உண்

D) மைர் சகாய்

74. கீழ்க்கண்ட எந்த புதினத்திற்காக அைகிய சபரியேன் தமிைக அைசின் விருலதப் சபற் ார்.
A) தகப்பன்

C) தகப்பன் சகாடி

B) தகப்பன் பாசம்
D) தகப்பன் மைர்

75. மவகந்திைேர்ம பல்ைேன் மத்தவிைாசம் என் நாடக நூலை எந்நூற் ாண்டில் இயற்றினார்
A) 6ம் நூற் ாண்டு
C) 8ம் நூற் ாண்டு

B) 7ம் நூற் ாண்டு

D) 9ம் நூற் ாண்டு

76. புைலமக்கடைான தமிழ் மூதாட்டி ஒைலேயார் நாடகம் மதுலையில் அைங்வகறிய ஆண்டு
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A) 1941
B) 1942
C) 1943
D) 1944
77. ஞாயிற்ல ச் சுற்றிய பாலதலய ஞாயிறு ேட்டம் என பைந்தமிைர் கூறினர் என கூறும் நூல்
A) பு நானூறு
C) திருக்கு ள்

B) சதால்காப்பியம்
D) சிைப்பதிகாைம்

78. ஓர் அடியுள் முதல், இைண்டு, நான்காம், சீர்களில் முதசைழுத்து அைசோத்து நிற்க, இைண்டாம் எழுத்து ஒன்றிேைத்
சதாடுப்பது

A) வமற்க்கதுோய் எதுலக
C) முற்ச துலக

79. தே ான இலணலயத் வதர்ந்சதடு

B) கீழ்க்கதுோய் எதுலக
D) கூலை எதுலக

A) மா முன் நிலையும், விை முன் வநரும் ேருேது இயற்சீர் சேண்டலை
B) காய் முன் நிலைேருேது ஒன்றிய ேஞ்சித்தலை
C) காய் முன் வநர் ேருேது சேண்சீர் சேண்டலை

D) விைம்முன் நிலைேருேது நிலைசயான் ாசிரியத் தலை

80. யார் தலைலமயில் மங்கம்மாள் அனுப்பிய பலட திருவிதாங்கூர் பலடலயத் வதாற்கடித்துத் தில ப் சபாருள்
மற்றும் சபான், பீைங்கி முதலிய சபாருள்கலை சபற்றுத் திரும்பியது.
A) இைவிேர்மா
C) ஷாஜி

B) நைசப்லபயன்

D) பாைாஜி பண்டிதர்

81. சதன்னாப்பிரிக்க ேைைாற்றில் ேள்ளியம்லமயின் சபயர் என்றும்

நிலைத்து நிற்கும் என்று காந்தியடிகள் _____ நூலில் குறிப்பிட்டுள்ைார்.
A) இந்தியன் ஒப்பீனியன்
C) உப்புச் சத்தியாகிைகம்

B) சதன்னாப்பிரிக்கச் சத்தியாகிைகம்
D) இந்தியன் சஞ்சிலக

82. எம்.ஜி.ஆர் சசன்லன மாநிைச் சட்ட மன் உறுப்பினைான ஆண்டு

A) 1963
B) 1967
C) 1968
D) 1969
83. "புத்திக்குள் உண்ணப் படுந்வதவன உன்வனா டுேந் துலைக்கும்
விண்ணப்பம் உண்டு விைம்பக் வகள்"
இப்பாடலை இயற்றியேர்
A) பாைதிதாசன்

B) உடுமலை நாைாயணக் கவி

C) கம்பர்

D) ஆசிரியர் சபயர் சதரியவில்லை

84. "திங்கசைாடும் சசழும் பரிதி தன்வனாடும் விண்வணாடும் உடுக்கவைாடும் மங்குல் கடல் இேற்வ ாடும் பி ந்த
தமிழுடன் பி ந்வதாம் நாங்கள் " என்று பாடியேர் யார் ?
A) பாைதியார்

B) பாைதிதாசன்

C) கண்ணதாசன்

D) நாமக்கல் கவிஞர்

85. தே ான இலணலயத் வதர்ந்சதடு

A) தமிழ்சகழு கூடல் – பு நானூறு
B) தமிழ்வேலி – பரிபாடல்

C) கூடலில் ஆய்ந்த ஒண்தீந்தமிழ் – மணிோசகம்
D) பண்சணாடு தமிசைாப்பாய் – திருோசகம்

86. கீழ்க்கண்டேற்றுள் ேல்லினம் மிகும் இடங்களில் தே ானது எது?
A) இைண்டாம் வேற்றுலம விரியில் ேல்லினம் மிகும்
B) நான்காம் வேற்றுலம விரியில் ேல்லினம் மிகும்
Learning Leads To Ruling
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C) ஈறு சகட்ட எதிர்மல விலனசயச்சத்தின் பின் ேல்லினம் மிகும்
D) ேன்சதாடர் குற்றியலுகைத்தின் முன் ேரும் ேல்லினம் மிகும்.

87. "வேடத்தால் குல யாது முந்நூல் ஆக

சேஞ்சிலை நாண் மடித்திட்டு விதியாற் கங்லக
ஆடப்வபாந்தகப்பட்வடம் கைந்வதம் “
என் ேரிகள் இடம்சபறும் நூல்
A) அைகர் கிள்லை விடு தூது

C) முத்துக்குமாைசாமி பிள்லைத்தமிழ்

88. தே ான இலணலயத் வதர்ந்சதடு

B) கலிங்கத்துப்பைணி

D) சபத்தைவகம் கு ேஞ்சி

A) எந்நாவைா - பாைதிதாசன்

B) பூக்கட்டும் புதுலம – முடியைசன்

C) விடுதலை விலைத்த உரிலம – ந. கருணாநிதி
D) தலை – சிற்பி பாைசுப்பிைமணியம்
89. சரியான இலணலயத் வதர்ந்சதடு
A) வேலி – சசயப்பிைகாசம்

B) கிழிசல் – ேண்ணதாசன்

C) மூக்கப் பிள்லை வீட்டு விருந்து – ேல்லிக்கண்ணன்
D) பழிக்குப்பழி – வசதுபதி

90. அகநானூற்றுப் பாக்களின் அடிேலையல
A) 4 - 8 அடி

C) 13 - 31 அடி

B) 9 - 12 அடி
D) 3 – 4 அடி

91. கூதிர் காைத்திற்குரிய தமிழ் மாதங்கள் எலே?
A) ஆேணி, புைட்டாசி
C) மார்கழி, லத

92. "மறுவில் தூவிச் சிறுகருங் காக்லக

B) ஐப்பசி, கார்த்திலக
D) மாசி, பங்குனி

அன்புலட மைபினின் கிலைவயா டாைப்
பச்சூன் சபய்த லபந்நிண ேல்சி”

என் பாடல் இடம்சபற்றுள்ை நூல்
A) அகநானூறு

B) பு நானூறு

C) ஐங்குறுநூறு

D) குறுந்சதாலக

93. “ மூத்வதார் சசால் ோர்த்லதகலை மீ க்கூடாது – பண்பு
முல களிலும் சமாழிதனிலும் மா க் கூடாது"
என் ேரிகள் யாருலடயது?
A) தாைாபாைதி
C) கவிமணி

B) நாமக்கல் கவிஞர்

D) பட்டுக்வகாட்லட கல்யாணசுந்தைம்

94. கன்னியாகுமரியில் காமைாசருக்கு மணிமண்டபம் எப்வபாது அலமக்கப்பட்டது?
A) 01.02.2000
B) 02.10.2000
C) 10.02.2000
D) 20.10.2000
95. காமைாசலைக் கல்விக் கண் தி ந்தேர் என்று பாைாட்டியேர் யார்?
A) அண்ணா
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D) சபரியார்

96. அண்ணா நூற் ாண்டு நூைகம் குறித்த சசய்திகளில் தே ானது எது?
A) முதல் தைம் - குைந்லதகள் பிரிவு, பருே இதழ்கள்

B) மூன் ாம் தைம் - சபாருளியல், சட்டம், ேணிகவியல், கல்வி
C) ஏைாம் தைம் - ேைைாறு, சுற்றுைா

D) ஐந்தாம் தைம் -கணிதம், அறிவியல், மருத்துேம்

97. அறுேலடத் திருநாலை மகை சங்கைாந்தி என்று சகாண்டாடும் மாநிைங்களில் தே ானது எது
A) ஆந்திைா

B) கர்நாடகா

C) மகாைாட்டிைா

D) ஒடிசா

98. நாவின் நுனி வமல்ோய் அண்ணத்தின் நடுப் பகுதிலயத் சதாடுேதால் பி க்கும் எழுத்து
A) ந

B) ன

C) ண

99. "உள்ைம் உலடலம உலடலம சபாருளுலடலம

D) ை

நில்ைாது நீங்கி விடும் " – இக்கு ள் இடம்சபற்றுள்ை அதிகாைம்
A) ஊக்கமுலடலம
C) கள்ைாலம

B) பயனிை சசால்ைாலம
D) விருந்வதாம்பல்

100.“அஞ்சாலம மிக்கேன் தான் ஆனாலும் சான்வ ார்கள்
அஞ்சுேலத அஞ்சி அகற்றி விைக்கிடுோன்"

என்று பாடியேர்

A) கண்ணதாசன்
C) முடியைசன்
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B) லேைமுத்து
D) கவிமணி
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 13 – Answer Key
1
B
11
D
21
C
31
A
41
D
51
C
61
B
71
C
81
B
91
B

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

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

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

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

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

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

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

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