Group 4 GT Model Test

Prepared By www.winmeen.com

Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 14
1.

2.

சரியான இணைணயத் தேர்ந்தேடு
A) அஞ்சு – ேமிழ்

B) ஐனு – துளு

C) ஐது – கூர்க்

D) ஐந்து – கன்னடம்

அந்ேரதேல் முற்றும் உைர்ந்ே தேவர்களும் முக்குைதே தெற்றார்நீ
குற்றம்இலாப் ெத்துக் குைம் தெற்றாய்"
இவ்வரிகளில் குறிப்பிடப்ெடும் ெத்து குைங்களுள் சில

3.

A) துணற, ோழிணச, விருத்ேம்

B) குறம், ெள்ளு , ொ

C) தசறிவு, சேநிணல

D) சத்துவம் ,இராசசம், ோேசம்

கீழ்க்கண்ட இணைகணை ஆராய்க.
1. அணரக்கால் - 1/8
2. அணர வீசம் – 1/32
3. அணரக்காணி - 1/160

4.

A) அணனத்தும் சரி

B) 1, 2 சரி

C) 1, 3 ேவறு

D) அணனத்தும் ேவறு

தோ. ெரேசிவன் அவர்களின் கீழ்க்கண்ட கூற்ணற ஆராய்க .
1. குளித்ேல் என்ெேற்கு உடம்பிணனத் தூய்ணே தசய்ேல் அல்லது அழுக்கு நீக்குேல் என்ெது தொருள்.
2. குளிர்த்ேல் என்ெதே குளித்ேல் என்று ஆயிற்று .
3. குள்ைக் குளிரக் குணடந்து நீராடி என்று கூறினார் .
4. நீரும் நீராடலும் வாழ்வியதலாடு பிணைக்கப்ெட்டணவயாக விைங்குகின்றன என்று கூறினார்.

5.

A) 2 ேட்டும் சரி

B) 2 , 4 சரி

C) 1, 2, 4 சரி

D) அணனத்தும் சரி

முல்ணலப் தெரியாறு அணை நீர் கீழ்க்கண்ட எந்தேந்ே ோவட்டங்களின் விவசாயத்திற்கும் குடிநீருக்கும்
ெயன்ெடுகிறது .
1. திண்டுக்கல், திருதெல்தவலி, ேதுணர
2. திண்டுக்கல், தேனி, ேதுணர
3. சிவகங்ணக, இராேொேபுரம்
4. சிவகங்ணக, கன்னியாகுேரி
A) 1 , 3

6.

7.

B) 2 , 3

C) 2 , 4

D) 1,4

காணைப் தொர் ெற்றிய சித்திரங்கள் எங்குள்ைன?
A) எகிப்து, கிரீட் தீவு

B) எகிப்து , கிரீஸ்

C) எகிப்து , ேதலசியா

D) எகிப்து, கிதரக்கம்

காணை சண்ணடணய தேசிய விணையாட்டாக தகாண்ட ொடு
A) ஸ்தெயின்
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C) ொரிஸ்
8.

D) இங்கிலாந்து

இணைய வணிகத்ணே ணேக்தகல் ஆல்ட்ரிச் கண்டுபிடித்ே ஆண்டு
A) 1979

9.
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B) 1989

C) 1969

D) 1959

"இணையேைத்தில் இது இல்ணலதயனில் , உலகத்தில் அது ெணடதெறதவ இல்ணல" என்ற ணவயக விரிவு
வணல வழங்கி குறித்ே வாசகம் யாருணடயது

10.

A) ஜிதயாவான்னி காசில்லி

B) டிம் தெர்னர்ஸ் லீ

C) ஹாங்க் ோக்னஸ்கி

D) தசஸ்டர் கார்ல்சன்

முத்துதலட்சுமி தரட்டியால் புற்றுதொய் ேருத்துவேணன நிறுவப்ெட்ட ஆண்டு
A) 1952

11.

B) 1954

C) 1930

D) 1968

இராணி தேரி கல்லூரியில் அறிவியல் தெராசிரியராக ெணியாற்றி ேமிழ், இலக்கியம் ஆகிய துணறகளில்
சிறந்து விைங்கிய தெண்ேணி யார் ?

12.

13.

A) நீலாம்பிணக

B) சாரோ

C) இராதேஸ்வரி

D) சிவகாமி

" ெந்ேர்ப் ெயந்ே ெலர்புகழ் முத்ேம் " எனும் வரி இடம்தெற்றுள்ை நூல்
A) அகொனூறு

B) ெதிற்றுப்ெத்து

C) புறொனூறு

D) கலித்தோணக

புகார் ெகரத்தில், சுங்கத் தீர்ணவ தெற்றுக் தகாண்டு புலிச்சின்னம் அணடயாைம் ணவத்ே தொருள்கள், ஏற்றுேதி
தசய்ய ேணலதொல் குவிந்திருந்ேன என கூறும் ெட்டிப்ொணல அடிகள் எணவ ?

14.

15.

A) அடி 125 – 134

B) அடி 145 – 152

C) அடி 120 – 135

D) அடி 124 – 135

2 ம் ெராந்ேகச் தசாழனால் கட்டப்ெட்ட மூவர் தகாயில் அணேந்துள்ை இடம்
A) ொர்த்ோேணல – புதுக்தகாட்ணட

B) சீனிவாசெல்லூர் – திருச்சி

C) தகாடும்ொளூர் – புதுக்தகாட்ணட

D) திருவரங்கம் – திருச்சி

இலக்கைக் குறிப்புத் ேருக – ேலர்க்கண்ணி
A) 2 ம் தவற்றுணே உருபும் ெயனும் உடன்தோக்க தோணக
B) 3ம் தவற்றுணே உருபும் ெயனும் உடன்தோக்க தோணக
C) 4ம் தவற்றுணே உருபும் ெயனும் உடன்தோக்க தோணக
D) 5ம் தவற்றுணே உருபும் ெயனும் உடன்தோக்க தோணக

16.

"புணகவிரிந்ேன்ன தொங்கு துகில் உடீஇ
ஆவியன்ன அவிர் நூற் கலிங்கம் "
இவ்வரிகள் இடம்தெறும் நூல்

17.

A) தோல்காப்பியம்

B) ென்னூல்

C) அகத்தியம்

D) புறொனூறு

"இணசயும் இன்ெமும் ஈேலும் மூன்றும்
அணசயுடன் இருந்தோர்க்கு

Learning Leads To Ruling

Page 2 of 13

Group 4 GT Model Test

Prepared By www.winmeen.com

அரும்புைர்வு இன்தேன "
இவ்வரிகள் இடம்தெற்றுள்ை நூல்

18.

19.

20.

A) தெரும்ொைாற்றுப்ெணட

B) சிறுொைாற்றுப்ெணட

C) ேணலெடுகடாம்

D) ெற்றிணை

சமூக வைர்ச்சிக்கு ____ஐ மிகச் சிறந்ே கருவியாகப் தெரியார் கருதினார்.
A) தசல்வம்

B) தோழில்

C) உரிணே

D) கல்வி

ஈ.தவ.ரா.வுக்குப் 'தெரியார்’ என்னும் ெட்டம் வழங்கித் தீர்ோனம் நிணறதவற்றப்ெட்ட ொள் _____.
A) 1937 ெவம்ெர் 13

B) 1970 அக்தடாெர் 5

C) 1938 ெவம்ெர் 13

D) 1970 ஜூன் 27

கீழ்க்கண்டவற்றுள் பிறர் ெலவியணல கர்பித்ே அறிஞர்கள் யாவர்?
1. லாதவாட்சு

2. கன்பூசியஸ்

3. பிதைட்தடா

4. அரிஸ்டாட்டில்

21.

A) அணனத்தும் சரி

B) 1, 2 சரி

C) 1, 3 சரி

D) 1, 2, 4 சரி

“ெண்புணடணேயாவது யாவர்ோட்டும் அவதராடு அன்பினராய்க் கலந்து ஒழுகுேலும், அவரவர் வருத்ேத்திற்குப்
ெரிேலும் ெகுத்து உண்டலும் ெழி ொைலும் முேலான ெற்குைங்கள் ெலவும் உணடணே" என்று ெண்புணடணே
அதிகாரத்திற்கு உணர எழுதியவர் யார்?

22.

A) ேல்லர்

B) ேைக்குடவர்

C) ெரிப்தெருோள்

D) ெரிதி

ெற்று நீங்கியவனுக்கு உண்டாவது – ெற்றற்வணனப் ெற்றுவோல் உண்டாவது
A) ெற்றுகள் தெருகும் – தொருள்களின் இன்ெம் தெருகும்
B)ெற்றுகள் அகலும் – தொருள்களின் துன்ெம் அகலும்
C) தொருள்களின் துன்ெம் அகலும் - ெற்றுகள் அகலும்
D) தொருள்களின் இன்ெம் தெருகும் – ெற்றுகள் தெருகும்

23.

24.

25.

"விண்தொரு தெடுவணர குறிஞ்சிக்கிழவ” என்னும் ொடலடி இடம் தெற்றுள்ை நூல்
A) தோல்காப்பியம்

B) திருமுருகாற்றுப்ெணட

C) திருேணல முருகன் ெள்ளு

D) ஐங்குறுநூறு

ேணல என்ற வடிவம் "தோணிேணல “ என்னும் இடப்தெயரில் ெயன்ெடுத்ேப்ெடுவது எப்ெகுதியில்
A) தகரைா

B) ேமிழ்ொடு

C) ஆந்திரா

D) கர்ொடகா

யாணனயின்

மூணைணயயும் ேனிேனின் மூணைணயயும் அவற்றின்

உடல்

கனத்துடன்

ஒப்பிட்டால்

விகிோச்சாரம்
1. ேனிேன் - 2 .5%
2. யாணன - 0.2%
Learning Leads To Ruling

Page 3 of 13

Group 4 GT Model Test

26.

27.

28.
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A) இரண்டும் சரி

B) 1 ேட்டும் சரி

C) 2 ேட்டும் சரி

D) இரண்டும் ேவறு

குருதி, உயிர்வளி ஆகியவற்றின் தோத்ே தேணவயில் எவ்வைவு ொகத்ணே மூணை அெகரித்துக் தகாள்கிறது.
A) 1/100 ெங்கு

B) 1/50 ெங்கு

C) 1/5 ெங்கு

D) 1/15 ெங்கு

ேனிேனின் மூணையிலுள்ை நியுரான்களின் எண்ணிக்ணக
A) ெத்ோயிரம் நியுரான்கள்

B)ெத்து இலட்சம் நியுரான்கள்

C) ெத்து தகாடி நியுரான்கள்

D) ெத்ோயிரம் தகாடி நியுரான்கள்

தொருள் தகாடுத்தும் தோண்டு தசய்தும் ஆசிரியரிடம் ோைவர்கள் கல்வி கற்றணே புறொனூற்றில் ொடியவர்
A) கடலுள் ோய்ந்ே இைம் தெருவழுதி
B) ஒைணவயார்
C) ஆரியப் ெணடக் கடந்ே தெடுஞ்தசழியன்
D) ொரேம் ொடிய தெருந்தேவனார்

29.

பின்வருவனவற்றுள் ஏட்டுக்கற்ணறகளின் தெயர்களில் அல்லாேது
A) ஏடு

30.

31.

32.

33.

B) சுவடு

C) தொத்ேகம்

D)ெனுவல்

விைாப்ொக்கத்தில் சேைப் ெள்ளிணய நிறுவியவர்
A) சேைக் குரவர்கள்

B) ெட்டினிக்குரத்தி

C) திகம்ெரர்

D) ேகாவீரர்

ொட் குறிப்புகளின் முன்தனாடியாக திகழ்வது _____ என்று அணழக்கப்ெடும் கிதரக்கக் குறிப்தெடு .
A) EPHERIDES

B) EPHEMERS

C) EPHEMERIDES

D) EPHEDIARY

வாஸ்தகாடாகாோவின் ொட்குறிப்புகள் _____ என்ெவரால் ெதிவு தசய்யப்ெட்டுள்ைன.
A) ஆனந்ேரங்கர்

B) துய்ப்தை

C) ஆல்வாதரா தவல்தலா

D) பிரான்சுவா ேர்த்தேன்

ஆனந்ேரங்கரின் எந்ே தேதியிட்ட ொட் குறிப்பு பிதரஞ்சு ஆளுெர் டூோஸ் ொைய அச்சடிப்பு உரிணேணய
தெற்றணே விைக்குகிறது.
A) 10.09.1736
C) 03.06.1736

34.

B) 09.10.1736
D) 10.09.1763

கீழ்க்கண்டவற்றுள் கற்றளி தகாவில் அல்லாேது எது / எணவ?
1. ேகாெலிபுரம் கடற்கணரக் தகாவில்
2. ெணனேணலக் தகாயில்
3. ேஞ்ணசப் தெரியக் தகாயில்
4. காஞ்சி ணகலாசொேர் தகாயில்
5. திருச்சி ேணலக்தகாட்ணட
A ) எதுவுமில்ணல
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C) 3 ேட்டும்
35.

எப்தொது ேஞ்ணச தெரியக் தகாவிலின் 1000வது ஆண்டு நிணறவணடந்ேது
A) 2007

36.

D) 5 ேட்டும்
B) 2008

C) 2009

D) 2010

“ெயம் + இல்ணல ெயமில்ணல" என்ெதில் வரும் புைர்ச்சி விதி
A) இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் க ச ே ெ மிகும்.
B) உடல் தேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்தெ
C) இன மிகல்
D) தேற்கண்ட எதுவுமில்ணல

37.

38.

பிதரஞ்சு தோழியில் அணேந்ே தோழிலாைர் சட்டத்ணே ேமிழ் வடிவில் ேந்ேவர் யார்?
A) ொரதி

B) கனக சுப்புரத்தினம்

C) வாணிோசன்

D) சுரோ

தெடுஞ்தசரலாேன் குறித்ே கூற்றுகளில் எது ேவறானது ?
A) வடக்தக இேயேணலவணர ெணடதயடுத்துச் தசன்று, தவற்றி தெற்று,

இேயத்தில் வில்லிணனப்

தொறித்ேவன் .
B) ேமிழின் சிறப்ணெ உலகறியச் தசய்ேவன்.
C) கடம்ெர்கணை தவன்று ேன் வீரர்களுக்கு கவசோக விைங்கியவன்.
D) இவணரப் புகழ்ந்து குேட்டூர்க் கண்ைனார் புறொனூற்றில் ொடியுள்ைார்.
39.

சரியான தொருணைத் தேர்ந்தேடு.
நிணரயம், ஒரீஇய

40.

41.

A) நிணறவு, தொய்

B) ெரகம், தொய் நீங்கிய

C) நிணறவு, ெரகம்

D) ெரகம், தொய் உண்டாேல்

சித்ேர்கணை 'கிைர்ச்சியாைர்கள் ‘ என்று கூறியவர் யார்?
A) கனக சுப்புரத்தினம்

B) சொெதி

C) க. ணகலாசெதி

D) ொரதியார்

'' ஆதிகபிலர் தசான்ன ஆகேத்தின் தசாற்ெடிதய
சாதிவணக இல்லாேல் சஞ்சரிப்ெது எக்காலம்"
என்று ொடியவர் யார்?

42.

A) திருமூலர்

B) சிவவாக்கியர்

C) ொம்ொட்டிச் சித்ேர்

D) ெத்திரகிரியார்

சித்ேர்கள் ேங்கைது ொடல்களில் ேணறதொருள் கூற்றுகைாக குறிப்பிட்டுள்ைணே ___ , ___ , ___ என்ற மூன்று
கூறுகணை அறிந்ேவர்கைால் ேட்டுதே தொருள் காைத்ேக்கணவயாக அணேந்துள்ைன.

43.

A) கல்வி, ேந்திரம், ஞானம்

B) தயாகம், ேந்திரம், ேருத்துவம்

C) தயாகம், ேந்திரம், ஞானம்

D) ேந்திரம், ேந்திரம், ேருத்துவம்

ோகூர் ேேது எத்ேணனயாவது வயதில் கவிணேகள் எழுேத் தோடங்கினார் ?
A) 10
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“குருதேவ்" என்று அணனவராலும் அணழக்கப்ெடுெவர் யார் ?
A) தெோஜி

B) ோகூர்

C) ேகாத்ோ

D) தெரு

"காணலயில் கடிெகர் கடந்து ெேது
தவணல முடிக்குதும், தவண்டின் விணரவாய்
இன்று இரா முடிக்கினும் முடியும்; “
இது யாருணடய கூற்று?

46.

A) சுந்ேர முனிவர்

B) ெடராேன்

B) சுந்ேரனார்

D) சலீம் அகேது

சரியான இணைணயக் கண்டறி.
1. தெரிக்கட்டு - சிறுகணே தோகுப்பு
2. உனக்கும் எனக்குோன தசால் - கவிணே தோகுப்பு
3. மீள் தகாைம் - கட்டுணர தோகுப்பு
4. அரூெ தெஞ்சு -கவிணே தோகுப்பு

47.

A) அணனத்தும் சரி

B) 1, 2

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

" ேலரில் ஆரளி இந்துைம் ொடும்
ேணடயிடங்கணி வந்துைம் ஆடும் " இவ்வரிகள் இடம்தெற்றுள்ை நூல்

48.

A) குற்றாலக் குறவஞ்சி

B) ஏதிலிக் குருவிகள்

C) திருேணல முருகன் ெள்ளு

D) திருேணல ஆண்டவர் ெள்ளு

வாக்கிய அணேப்பிணனக் கண்டறிேல்.
கனக விசயர் தசங்குட்டுவனால் தகால்லப்ெட்டனர் – எவ்வணக வாக்கியம் எனச் சுட்டுக

49.

A) தசய்விணன வாக்கியம்

B) தசயப்ொட்டுவிணன வாக்கியம்

C) தசய்தி வாக்கியம்

D) உடன்ொட்டு வாக்கியம்

"தகாளில் தொறியில் குைமிலதவ எண்குைத்ோன்
ோணை வைங்காத் ேணல"
- இக்குறளில், தகாளில் - குைமிலதவ என்ெது

50.

51.

A) இணை தோணன

B) தொழிப்பு தோணன

C) ஒரூஉ தோணன

D) கூணழ தோணன

கீழ்க்காணும் விணடகளில் எது சரியானது?
A) தகா - குகன்

B) தசா – ேகன்

C) தச – எருது

D) ோ – விணட

ேன்விணன வாக்கியத்ணேக் கண்டறிக.
A) சீணே புத்ோணட அணிவித்ோள்
B) சீணே புத்ோணட அணிந்ோள்
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C) புத்ோணட சீணேயால் அணிவிக்கப்ெட்டது
D) சீணே புத்ோணட அணியாள்
52.

53.

54.

55.

ஏழாம் தவற்றுணே உருபு இடம்தெற்றுள்ை தசாற்தறாடர் எது?
A) முட்புேர்

B) கன்னிொலன்

C) தகாத்துப்பூ

D) ெேத்துணை

அகர வரிணசப்ெடி தசாற்கணை சீர் தசய்க
A) காஞ்சி, காணே, கார், கானல்

B) காணே, காஞ்சி, கானல், கார்

C) கார், கானல், காஞ்சி, காணே

D) கானல், கார், காணே, காஞ்சி

ேல்லிணக ோணல – என்ெது எப்தெயர்?
A) சிணனயாகு தெயர்

B) ெண்ொகு தெயர்

C) தொருட்தெயர்

D) காலவாகுதெயர்

விணடக்தகற்ற வினாணவத் தேர்க:
“ெயவாக் கைரணனயர் கல்லாேவர்”

56.

57.

58.

59.

A) கல்லாேவர் யார்?

B) கைரணனயர் விைக்கம் ேருக ?

C) ெயன்ெடாேவர் யார்?

D) கல்லாேவர் எணேப் தொன்றவர்?

பிரித்தேழுதுக : இன்னரும்தொழில்
A) இன்னருணே + தொழில்

B) இனிணே + அருணே + தொழில்

C) இனிணே + அரும்தொழில்

D) இனிணே + அரும் + தொழில்

பின்வரும் இலக்கைக் குறிப்புக்குப் தொருந்ோே தசால்ணலக் கண்டறிக: 'விணனதயச்சம்'
A) ெடர்ந்து

B) தோட்டு

C) ெதித்து

D) எளிது

வா – என்னும் தவர்ச்தசால் எவ்வாறு விணனயாலணையும் தெயராய் அணேயும்?
A) வருவான்

B) வருேல்

C) வந்ேவன்

D) வாரான்

"ொைாணே ொடாணே, ொரின்ணே, யாது ஒன்றும்
தெைாணே தெணே தோழில்”
- இக்குறளில் உள்ைவாறு எது ேவறான விணட

60.

61.

A) சீர்தோணன வந்துள்ைது

B) சீர்எதுணக வந்துள்ைது

C) சீர் இணயபு வந்துள்ைது

D) அடி இணயபு வந்துள்ைது

முருகனுக்கு ‘அடி’ விழுந்ேது – ‘அடி' என்ற தெயர்ச்தசால்லின் வணக அறிக.
A) முேனிணல தோழிற்தெயர்

B) தோழிற்தெயர்

C) முேனிணல திரிந்ே தோழிற்தெயர்

D) காலப்தெயர்

ஒலி தவறுொடு அறிந்து சரியான தொருணை அறிேல்
கரி
A) யாணன
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B) களிறு

–

சுருக்குேல்

C) கருணே

–

குணறக்க

D) எரிப்தொருள்

–

குணறவு

தவர்ச்தசால்ணல தேரிவு தசய் :
வாடினான்

63.

64.

A) வா

B) வாடிய

C) வாடு

D) வாடுக

தோழாஅர் – இலக்கைக் குறிப்பு ேருக
A) தசால்லிணச அைதெணட

B) ஈறுதகட்ட எதிர்ேணற தெயதரச்சம்

C) தசய்யுளிணச அைதெணட

D) இன்னிணச அைதெணட

'ேரப்ொணவ ொனால் உயிர் ேருட்டல் தொல'
என்ற உவணேயின் தொருணைத் தேர்ந்தேடுக்க

65.

66.

A) அரிய தசயல்

B) புத்துைர்வு

C) ேயங்குேல்

D) முயற்சி

புலவராற்றுப்ெணட என்ற அணடதோழியால் குறிக்கப்தெறும் நூல்
A) திருமுருகாற்றுப்ெணட

B) தொருெராற்றுப்ெணட

C) சிறுொைாற்றுப்ெணட

D) தெரும்ொைாற்றுப்ெணட

“ெயிணர வைர்த்ோல் ெலனாகும் – அது
உயிணரக் காக்கும் உைவாகும்
தவயிதல ெேக்குத் துணையாகும் – இந்ே
தவர்ணவகள் எல்லாம் விணேோகும்"
என்ற வரிகணை இயறறியவரின் காலம்

67.

A) 1922- 1950

B) 1930 – 1950

C) 1930 – 1959

D) 1929 – 1960

ோராசுரம் தகாயிலின் கூம்பிய விோனத் தோற்றமும், அேற்குக் கீதழ இருபுறமும் யாணனகளும், குதிணரகளும்
பூட்டிய இரேம்தொல் அணேந்ே ேண்டெமும் வான்தவளி இரகசியத்ணே காட்டுவோகக் கூறியவர்

68.

69.

70.

A) சார்லஸ்

B) ஜி.யு.தொப்

C) கால்டுதவல்

D) கார்ல் தசகன்

ேவறான இணைணயத் தேர்ந்தேடு
A) டிென் - ொஸ்ோ

B) ணடப்ணரட்டர் -ேட்டச்சுப்தொறி

C) ேம்ைர் – குவணை

D) கரண்ட் – மின்சாரம்

கீழ்க்கண்டவர்களுள் திருச்சி தேலக்குடிக்காட்டில் பிறந்ேவர் யார்?
A) திரு.வி.க

B) ேருேகாசி

C) பிச்சமூர்த்தி

D) கவிேணி

கீழ்க்கண்ட கூற்றுகணை ஆராய்க.
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1. ஓவிய நூலின் நுணுக்கத்ணே ென்கு கற்றுப் புலணே தெற்ற ஆசிரியர் ஓவிய புலவன் எனப் தொற்றப்ெட்டார்
2. ஓவியக் கணலஞர் குழுணவ ஓவிய ோக்கள் என்றணழத்ேனர்
3. ஆண் ஓவியர் சித்திரன் எனவும் தெண் ஓவியர் சித்திரதசனா எனவும் தெயர் தெற்றிருந்ேனர்

71.

72.

A) அணனத்தும் சரி

B) 1, 2 சரி

C) 2 , 3 சரி

D) 3 ேட்டும் சரி

கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஓவியம் வணரயப்ெட்ட இடங்களில் அல்லாேது எது?
A) சித்திரக் கூடம்

B) எழுதுநிணல ேண்டெம்

C) எழுதேழில் அம்ெலம்

D) சித்திர சணெ

ேவறான இணைணயத் தேர்ந்தேடு
தெச்சு வழக்கு

73.

74.

A) தகார்த்து

_

தகாத்து

B) சுவற்றில்

–

சுவரில்

C) ேனத்தில்

–

ேனதில்

D) ெேட்டம்

–

ெேற்றம்

தேம்ொவணி நூலில் அணேந்துள்ை ெடலங்களின் எண்ணிக்ணக
A) 3

B) 36

C) 3615

D) ெடலங்கள் இல்ணல

சமுோயச் சீர்திருத்ேம் தோடர்ொன ொடகங்கள் சிறப்பிடம் தெற்றது எந்ே நூற்றாண்டில்?
A) 17

75.

76.

எழுத்து வழக்கு

B) 18

C) 19

D) 20

ொடக உலகின் இேயேணல, ேமிழ்ொடகத் ேணலணேயாசிரியர் என்று அணழக்கப்ெடுெவர் யார்?
A) ெரிதிோற் கணலஞர்

B) சங்கரோசு சுவாமிகள்

C) ெம்ேல் சம்ெந்ேனார்

D) கந்ேசாமி

"பிறவிப் தெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்ோர்
இணறவன் அடிதசரா ோர்"
இக்குறளில் ெயின்று வரும் அணி

77.

A) ஏகதேச உருவக அணி

B) இல்தொருளுவணேயணி

C) எடுத்துக்காட்டுவணேயணி

D) பிறிது தோழிேல் அணி

ேங்கம்ோளின் தெயரன் விசயரங்கச் தசாக்கொேன் தெயரைவில் அறியணையில் ஏற்றப்ெட்ட ஆண்டு
A) 1680

78.

B) 1682

C) 1688

D) 1690

ேனது அறுநூறாவது விற்ெணன ணேயத்திற்குத் தில்ணலயாடி வள்ளியம்ணே ோளிணக என்று தெயர் சூட்டிய
சங்கம் எது?

79.

A) ேமிழ்ொடு உணழப்ொைர்கள் சங்கம்

B) ேமிழ்ொடு தெசவாைர் கூட்டுறவுச் சங்கம்

C) இந்திய தெசவாைர் கூட்டுறவுச் சங்கம்

D) இந்திய உணழப்ொைர்கள் சங்கம்

வள்ளியம்ணே அவர்களுக்கு தேன்னாப்பிரிக்க நீதிேன்றம் எத்ேணன ோேக் கடுங்காவல் ேண்டணன
அளித்ேது
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B) 5

C) 6

D) 9

“ திங்கதைாடும் தசழும்ெரிதி ேன்தனாடும் விண்தைாடும் உடுக்கதைாடும் ேங்குல்கடல் இவற்தறாடும் பிறந்ே
ேமிழுடன் பிறந்தோம் ொங்கள்” என்று ொடியவர் யார்?

81.

A) ொரதியார்

B) ொரதிோசன்

C) கவிேணி

D) ொேக்கல் கவிஞர்

"திருக்குறள் ஒரு வகுப்ொர்க்தகா ஒரு ேேத்ோர்க்தகா ஒரு நிறத்ோர்க்தகா ஒரு தோழியார்க்தகா ஒரு
ொட்டார்க்தகா உரியேன்று. அது ேன்ெணேக்கு உலகுக்கு தொது " என்று கூறியவர் யார்?

82.

83.

A) கால்டுதவல்

B) ஜி.யு.தொப்

C) திரு.வி.க

D) கி.ஆ.தெ.விசுவொேம்

ணசவ அடியார்களுள் ஒருவரான திருொவுக்கரசருக்கு அவரது தெற்தறார் இட்ட தெயர் _______.
A) ேருேதசனர்

B) ேருணீக்கியார்

C) வாகீசர்

D) அப்ெர்

“ணவய மீன்ற தோன் ேக்க ளுைத்திணனக்
ணகயி னாலுணர கால மிரிந்திடப்
ணெய ொணவய ணசத்ே ெழந்ேமிழ்
ஐணய ோடணல தகாண்டு ெணிகுவாம்"
என்ற ொடலில் அணேந்துள்ை ொவணக

84.

85.

86.

87.

A) எண்சீர் கழிதெடிலடி ஆசிரிய விருத்ேம்

B) தெரிணச ஆசிரியப்ொ

C) கலி விருத்ேம்

D) வஞ்சிப்ொ

ொரதியார் ஆசிரியராக இருந்ே வாரப்ெத்திரிக்ணக
A) சுதேசிமித்திரன்

B) ெவஇந்தியா

C) இந்தியா

D) சக்கரவர்த்தினி

ேவறான இணைணயத் தேர்ந்தேடு
A) ஒழுகல் - தோழிற்தெயர்

B) தசயின் – விணனதயச்சம்

C) ஒடுக்கம் – தோழிற்தெயர்

D) பூண்டணன – விணனத்தோணக

சரியான இணைணயத் தேர்ந்தேடு
A) அலோரி - உருது

B) ெெர் – தொர்ச்சுக்கீசியம்

C) பீதரா – பிதரஞ்சு

D) ரிக்க்ஷா – அரபி

சாதி ேே தவறுொடுகணை ெலவுணரயால் ேறுத்து சேரச ஞானத்ணே அறிவுறுத்திக் தகாயில்கதைல்லாஞ் சாதிக்
தகாயில்கைாக ோறியது கண்டு, எல்லாரும் தொந்து வழிெடுவேற்தகனச் சேரச் தகாயிணல அணேத்ேவர் யார்?

88.

A) தெரியார்

B) அண்ைா

C) இராேலிங்க அடிகைார்

D) ெட்டினத்ோரடிகள்

பிணழகைற்ற வாக்கியத்ணேத் தேர்ந்தேடு
A) ஒன்தறா இரண்தடா ேருக

B) ஏற்கத்ேக்கது அல்ல

C) ேக்கள் கிணடயாது

D) தசன்ணன என்ற ெகரம்
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"பித்ேர் தசான்னவும் தெணேயர் தசான்னவும்
ெத்ேர் தசான்னவும் ென்னப் தெறுெதவா” என்று கூறியவர்

90.

A) ெவனந்தி முனிவர்

B) ெட்டினத்ோரடிகள்

C) கம்ெர்

D) கபிலர்

"பிறப்பு ஓர் அன்ன உடன் வயிற் றுள்ளும்
சிறப்பின் ொலால் ோயும் ேனந்திரியும்
ஒருகுடிப் பிறந்ே ெல்தலா ருள்ளும்
மூத்தோன் வருக என்னாது "
இப்ொடல் இடம் தெற்றுள்ை நூல்

91.

92.

A) அகொனூறு

B) புறொனூறு

C) ெதிற்றுப்ெத்து

D) ெரிொடல்

ேவறான இணைணயத் தேர்ந்தேடு
A) ெழேணல -ெழநி ேணல

B) குடமூக்கு – கும்ெதகாைம்

C) திருமுதுகுன்றம் – விருத்ோசலம்

D) திருச்சிற்றம்ெலம் – சிேம்ெரம்

கீழ்க்கண்ட எந்ே உடம்பின் தசயல்ொடுகள் தோழி தவளிப்ொட்டின் ெகுதியாக உள்ைன.
1. ணககால் அணசவுகள்
2. ேணசொர் சுருக்க அபிெயங்கள்
3. உேட்டின் அணசவுகள்
4. விரல் அணசவுகள்

93.

A) அணனத்தும்

B) 3 ேட்டும்

C) 1 ேட்டும்

D) 1, 2

எந்ேதவாரு தசால்லும் ேற்தறாரு தசால்ணல விட முக்கியோகி விடாேெடி கவிணே இயற்றுெவர்கள் யாணர
தொன்றவர்கள்

94.

A) வால்ட் விட்ேன்

B) ேல்லார்தே

C) ொப்தலா தெருடா

D) யாருமில்ணல

" புத்ேகங்களிதலல்லாம் ெடித்துவிட்தடன்
ொன் ேப்பிப் தொகத்ோன் தவண்டும் அங்தக
ஆனால் உடதலா தசாகத்தில்”
யாருணடய வரிகள்

95.

96.

A) வால்ட் விட்ேன்

B) ேல்லார்தே

C) ொப்தலா தெருடா

D) ஸ்ரீராம்

கவிஞர் இந்திரனின் இயற்தெயர் _____
A) இந்திதரசன்

B) இராசலிங்கம்

C) இராதசந்திரன்

D) இராசோணிக்கம்

" திணசகளின் சுவதரலாம் எழுேத்ோன் தவண்டும்
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எழுகின்ற யுகத்திதனார் ொடணல " என்று ொடியவர்

97.

A) வில்வரத்தினம்

B) முத்துலிங்கம்

C) அழகிய தெரியவன்

D) ெவைந்தி முனிவர்

ெதிகம் என்ெது ____தொதுவும் ___சிறப்புோகிய ெலவணக தொருள்கணையும் தோகுத்து தசால்வது
A) 5, 16

98.

B) 5, 11

C) 6, 11

D) 6, 12

"தகாள்வதும் மிணக தகா ாது
தகாடுப்ெதும் குணறெடாது"
என்று கூறும் நூல்

99.

A) புறொனூறு

B) அகொனூறு

C) ெட்டினப்ொணல

D) ெரிொடல்

"ேம்ொடு விணைந்ே தவண்தைல் ேந்து
பிறொட்டு உப்பின் தகாள்ணைச் சுற்றி
______
உேைர் தொகலும்”
என்ற வரிகள் இடம்தெற்றுள்ை நூல்

100.

A) ொலடியார்

B) ெற்றிணை

C) குறுந்தோணக

D) அகொனூறு

திராவிட ொட்டின் வானம்ொடி என்று ொராட்டப் தெற்றவர் யார்?
A) வல்லிக்கண்ைன்

B) இராதசந்திரன்

C) துணரராசு

D) எத்திராசலு
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 14 – Answer Key
1
B
11
C
21
C
31
C
41
D
51
B
61
A
71
D
81
C
91
A

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

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

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

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

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

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

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

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