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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 15 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வவதிக் கலப்பற்ற பூச்சிக்ககொல்லி தயொரிப்பில் பயன்படுத்தப்படொதது எது? 

i) வவப்பங்ககொட்டட    ii) முருங்டக இடல  

iii) புங்கன்   iv) உளுந்து   v) பிரண்டட 

A) ii , iii       B) ii, iv   
C) ii, iv , v        D) ii ,iv 

2. டொக்டர் வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி உருவொக்கிய யொடைகளின் உடல் வபணும் டகவயட்டின் மறு வடிவம் வவறு எந்த 

விலங்கிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

A) கொசிரங்கொ புலி     B) கொசிரங்கொ சிங்கம்   

C) கொசிரங்கொ குரங்கு    D) கொசிரங்கொ கொண்டொமிருகம் 

3. கபொருத்துக 

1. எச்சம்                            i) உடனிடல கமய்ம்மயக்கம் 

2. ஆழ்தல்                        ii) வவற்று நிடல கமய்ம்மயக்கம் 

3. நொர்ச்சத்து                   iii) ஈகரொற்று கமய்ம்மயக்கம் 

4. பஞ்சம்                         iv) இைமிகல் 

                1          2           3            4 
A)         ii           i            iv          iii 
B)        iii          i            ii            iv 
C)         i           ii           iii           iv 
D)           i            iv          iii           ii 

4. கபொருத்துக. 

1. மொல் பஹொடியொ       i) எர்நொட்-வகரளம் 

2. மல அரயன்              ii) கநடுமங்கொடு – வகரளம் 

3. மல குறவன்              iii) வமற்குத் கதொடர்ச்சி மடல–வகரளம் 

4. மல மூத்தன்             iv) ஜொர்கண்ட் 

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

5. மடல என்ற வடிவம் "வதொணிமடல “ என்னும் இடப்கபயரில் பயன்படுத்தப்படுவது எப்பகுதியில் 

A) வகரளொ      B) தமிழ்நொடு 

C) ஆந்திரொ     D) கர்நொடகொ 
6. "உயர்ந்வதொங்கும் " என்பதின் புணர்ச்சி விதி வரிடசடய எழுதுக. 

A) உயர் +து +ஓங்கும் உயர்ந்து + ஓங்கும்உயர்ந்வதொங்கும் 

B) உயர்ந்து + ஓங்கும்உயர்த்+ ஓங்கும் உயர்ந்வதொங்கும் 

http://www.winmeen.com/


Group 4 GT Model Test                                                                Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 2 of 13 

C) உயர்ந்து + ஓங்கும்உயர்ந்த்+ ஓங்கும்உயர்ந்வதொங்கும் 

D) உயர்ந்து + ஓங்கும்உயர் + ஓங்கும்உயர்ந்வதொங்கும் 

7. " உற்றில வொய் ஒலி ககொள்ளும் கசவிகயை ஓதுகின்றொய்" என்னும் வரிகள் நீலவகசியில் இடம்கபற்றுள்ள 

சருக்கம் 

A) நீலவகசி வொத சருக்கம்   B) கமொக்கல வொத சருக்கம் 

C) புத்த வொத சருக்கம்   D) ஒலிச் சருக்கம் 

8. சரியொை இடண எது? 

1. வரொமர் – ஒலியின் திடசவவகம் 

2. பியரிவகசன்டி – ஒளியின் திடசவவகம் 

A) அடைத்தும் சரி      B) 1 மட்டும் சரி 

C) 2 மட்டும் சரி     D) அடைத்தும் தவறு 

9. இலக்கணக்குறிப்புத் தருக . 

அரும்பும் மலரும், கவப்பம் குளிர் 
A) உம்டமத் கதொடக, எண்ணும்டம  B) எண்ணும்டம, உம்டமத் கதொடக 

C) எண்ணும்டம ,பண்புத்கதொடக  D) பண்புத்கதொடக, எண்ணும்டம 

10. "உற்றுழி உதவியும் உறுகபொருள் ககொடுத்தும், பிள்டற நிடல முனியொது கற்றல் நன்வற " என்று கூறும் நூல் 

A) புறநொனூறு – 188   B) புறநொனூறு – 183 

C) அகநொனூறு – 188   D) அகநொனூறு – 183 

11. இரொ.மீைொட்சி குறித்த கூற்றுகளில் எது தவறொைது. 

A) தற்வபொது பொண்டிச்வசரி ஆவரொவில்லில் வொழ்ந்து வருகிறொர். 
B) 1980 முதல் எழுதத் கதொடங்கி பல கவிடதத் கதொகுப்புகடள   படடத்துள்ளொர். 
C) ஆசிரிய பணியிலும் கிரொம வமம்பொட்டிலும் ஈடுபொடு ககொண்டவர். 
D) இவர் சுடுபூக்கள், தீபொவளிப் பகல், மறுபயணம், உதயநகரிலிருந்து, வொசடைப்புல் வபொன்ற கவிடத 

கதொகுப்புகடள இயற்றியுள்ளொர் . 
12. பகுபத உறுப்புகளொக பிரித்து எழுதுக – கமலிந்து 

A) கமலி +த்(ந்) + த் + உ   B) கமலி + த் + த்(ந்) + உ 

C) கமலிந்து+உ    D) கமலிந்+த்+உ 

13. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஆசிரியப்பொவின் கபொது இலக்கணத்தில் கபொருந்தொதது எது? 

A) எல்லொ அடிகளும் நொன்கு சீர்கடள கபற்று வரும். 

B) இயற்சீர் மிகுந்தும் பிறசீர் கலந்தும் வரும். 

C) ஆசிரியத் தடளடய தவிர பிற தடளகள் மிகுந்து கொணப்படும். 

D) நிடர நடுவொகிய வஞ்சி உரிச்சீர் வரொமல் அடமயும். 

14. ஆசிரியப்பொவின் இறுதி அடியின் இறுதி எழுத்து கீழ்க்கண்ட எந்த ஈறுகடள ககொண்டு முடியும். 

A) ஏ, வக, இன், எ    B) ஏ, ஓ, ஈ, ஆய், என், ஐ 

C) ஏ, வக, ஈ, இன், ஐ    D) எ , ஈ, இன் 
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15. "தீகதலொம்" என்படத அடசகளொக எவ்வொறு பிரிக்கலொம் 

A) நிடர வநர்    B) நிடர நிடர 
C) வநர் நிடர    D) வநர் வநர் 

16. திருவொசகத்தில் பொடப்கபற்றுள்ள சிவத்தலங்களின் எண்ணிக்டக ____. 

A) 51    B) 38    C) 58    D) 85 
17. இடசயுலகின் புதிய முயற்சிகள் எை ககொண்டொடப்படுபடவ எடவ? 

1. எப்படிப் கபயரிடுவவன் ?  

2. இந்தியொ 24 மணி வநரம் 

3. கொற்டறத் தவிர ஏதுமில்டல 

A) அடைத்தும்   B) 1, 2    C) 1 , 3   D) 2 , 3 

18. இடளயரொஜொ அவர்களுக்கு இந்திய அரசு அளித்த உயரிய விருது எது? 

A) பத்ம பூஷண்     B) பத்ம விபூஷண்  

C) பத்மஸ்ரீ      D) துவரொணொச்சொர்யொ விருது 

19. கபொருள் மொறொ எதிர்மடறத் கதொடரொக மொற்றுக . 

''நொன் வொரத்தின் இறுதி நொள்களில் நூலகத்திற்கு கசல்வவன்" 

A) நொன் வொரத்தின் இறுதி நொள்களில் நூலகத்திற்கு கசல்ல மொட்வடன் 

B) நொன் வொரத்தின் இறுதி நொள்களில் நூலகத்திற்கு கசல்வலன் 

C) நொன் வொரத்தின் இறுதி நொள்களில் நூலகத்திற்கு கசல்லொமல் இலன். 

D) நொன் வொரத்தின் இறுதி நொள்களில் நூலகத்திற்கு கசல்லொமல் இருப்வபன் 

20. “Love poems from a classical Tamil anthology” என்னும் சங்க இலக்கிய கமொழிகபயர்ப்டப கவளியிட்டவர் 
யொர்? 

A) ம.கல.தங்கப்பொ     B) ஏ.வக.ரொமொனுஜம்  

C) ஆல்பர்கொம்யு     D) பிரம்மரொஜன் 

21. கபொருத்துக 

1. அந்நியன்    i) ஆல்பர்கொம்யு 

2. உருமொற்றம்    ii) கொப்கொ 
3. கசொற்கள்    iii) ழொக் பிரவர் 
4. குட்டி இளவரன்    iv) பிரம்மரொஜன் 

5. உலகக் கவிடதகள்   v) எக்சு கபரி 

 
A)  I  ii  iii  iv  v 
B)   i  iii  ii  v  iv 
 C)   i  ii  iii  v  iv 
 D)   i  iv  v  iii  ii 

22. ''பதிப்பிடழப்பு அறியொது துய்த்தல் எய்தி 

நிடரயம் ஒரீஇய வவட்டகப் புடரவயொர் 
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 வமயிைர் உடறயும் பலர் புகழ் பண்பின் " 

-இவ்வரிகள் இடம்கபற்றுள்ள நூல் 

A) புறநொனூறு     B) ஐங்குறுநூறு  

C) பதிற்றுப்பத்து     D) அகநொனூறு 

23. "வீட்டுக்கு உயிர்வவலி! 

 வீதிக்கு விளக்குத் தூண்! 

நொட்டுக்குக் வகொட்டட மதில்! 

நடமொடும் ககொடிமரம் நீ" 

என்று பொடியவர் யொர்? 

A) பொரதி      B) பொரதிதொசன்  

C) தொரொபொரதி     D) சுரதொ 
24. கீழ்க்கண்டக் கூற்றுகளில் எடவ சரியொைடவ? 

1. திருமூலரின் கொலம் கி.பி. 5 ஆம் நூற்றொண்டு அல்லது 6 ஆம் நூற்றொண்டு . 

2. சிவவொக்கியரின் கொலம் கி.பி. 9ஆம் நூற்றொண்டு 

3. மற்ற சித்தர்கள் கி.பி. 14 ஆம் நூற்றொண்டு முதல் வொழ்ந்தவர்கள் 

A) அடைத்தும் சரி     B) 1, 2 சரி  

C) 2 , 3 சரி      D) 1 , 3 சரி 

25. "தன்டையறிந்து இன்பமுற கவண்ணிலொவவ! – ஒரு 

  தந்திரம் நீ கசொல்ல வவண்டும் கவண்ணிலொவவ!" 

என்று பொடியவர் யொர்? 

A) பொரதி      B) பொரதிதொசன்  

C) கடுகவளி சித்தர்     D) வள்ளலொர். 
26. "ஞொைத்தின் மிக்க அறகநறி நொட்டில்டல" என்னும் பொடலடி திருமந்திரத்தில் எத்தடையொவது பொடலில் 

அடமந்துள்ளது? 

A) 1647   B) 1467   C) 1746   D) 1476 
27. "கூவும் குயிலும் கடரயும் கொகமும் விரியும் எைது கிடளகளில் அடடயும்” என்று கூறியது யொர்? 

A) பொரதியொர்     B) பொரதிதொசன்  

C) இல்குலொப்     D) சுரதொ 
28. சரியொை இடணடய வதர்ந்கதடு 

1. இரவீந்திரநொத் தொகூரின் சிறுகடதகள்  கமொழிப் கபயர்ப்பு – த.நொ. குமொரசுவொமி 

2. ஒவ்கவொரு புல்டலயும் கபயர் கசொல்லி அடழப்வபன் -  கவிஞர் இன்குலொப் 

3. நொன் வித்யொ – லிவிங் ஸ்டமல் வித்யொ 
A) அடைத்தும் சரி  B) 1, 2 சரி  C) 2 , 3 சரி  D) 1 , 3 சரி 

29. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கவிஞர் மீரொ நடத்திய பதிப்பகம் எது? 

 A) குயில்      B) அன்ைம்   
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C) கதன்றல்     D) வதச பக்தன் 

30. “நமது நொடு நொடொயிருக்கிறதொ? தொய் முகம் வநொக்குங்கள்; அவள் முகத்தில் அழகு கொவணொம். அவள் இதயம் 

துடிக்கிறது; சொதி வவற்றுடம, தீண்டொடம, கபண்ணடிடம , உட்படக முதலிய வநொய்கள் அவடள அரிக்கின்றை" 

என்ற வரிகள் எந்நூலில் இடம் கபற்றுள்ளை? 

A) கபொதுடம வவட்டல்    B) முருகன் அல்லது அழகு 

C) இளடம விருந்து     D) கபண்ணின் கபருடம 

31. "ஒருவொய் உணவொய் உள தமிவழ! ஓர்ந்வதன்; நீ பொட்டுக் 

கணவொய் வழிவரும் கொற்ற!" 

- இவ்வரிகடள இயற்றியவர் யொர்? 

A) கண்ணதொசன்     B) டவரமுத்து  

C) வொலி      D) சுரதொ 
32. விடுபட்ட இடத்திற்குப் கபொருத்தமொை விடட வரிடசடயக் குறிப்பிடுக. 

1. ___இைம்     2. வண்ணம் _____  

3. _____ குணம்     4. வைப்பு ____ 

A) மூன்று , நூறு , பத்து, எட்டு 

B) எட்டு, நூறு, பத்து, மூன்று 

C) பத்து, நூறு, எட்டு, மூன்று 

D) நூறு , பத்து , எட்டு , மூன்று 

33. தவறொை இடணடயத் வதர்ந்கதடு. 

A) உருபன் – Morpheme    

B) ஒளியன் – Phoneme 

C) ஒப்பிலக்கணம் – Comparative Grammer 

D) வபரகரொதி – Lexicon 

34. "கண்ணுக்குப் புலப்படொத தண்ணீரும் புலப்படும் உண்டமகளும் " என்னும் நூடல இயற்றியவர் யொர்? 

A) தமிழ்ஒளி     B) நொகலிங்கம்  

C) கவிமணி     D) மொ.அமவரசன் 

35. கபொருத்துக 

உற்பத்திப் கபொருள் (1 கிவலொ)                   தண்ணீரின் அளவு (லிட்டர்) 
1. ஆப்பிள்        i) 822 

2. சர்க்கடர      ii) 1780 

3. அரிசி      iii) 2500 

4. கொப்பி ககொட்டட     iv) 18, 900 

A)  i  ii  iii  iv 
B)  ii  iii  i  iv 
C) iv  iii  ii  i 
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D)  i  iii  ii  iv 
36. " ஊறொத ஊற்றிலும் உட்புகுந்வதன் – மணல் 

ஓடடகள் கபொங்கிட ஓடி வந்வதன் " 

என்ற வரிகள் யொருடடயது? 

A) தமிழ்ஒளி     B) நொகலிங்கம்  

C) கவிமணி     D) யூமொ வொசுகி 

37. திருக்குறளில் இருமுடற வரும் ஒவர அதிகொரம் 

A) குறிப்பறிதல்     B) ஒழுக்கமுடடடம  

C) பண்புடடடம     D) அறிவுடடடம 

38. "சலத்தொல் கபொருள்கசய்வத மொர்த்தல் பசுமண் 

         கலத்துநீர் கபய்திரீஇ யற்று " 

இக்குறளில் பயின்று வரும் அணி 

A) எடுத்துக்கொட்டுவடம அணி  B) உவடமயணி     

C) பிறிது கமொழிதல் அணி   D) ஏகவதச உருவக அணி    

39. கடுடமயொக உடழக்கக் கூடிய கொங்வகயம் மொடுகள் கீழ்க்கண்ட எந்த மொநிலத்தவரொல் விரும்பி வொங்கி 

கசல்லப்படுகின்றை. 

1. ஒடிசொ    2. வகரளொ    3. கர்நொடகம்  

4. ஆந்திரம்    5 . மஹொரொஷ்டிரம் 

A) அடைத்தும்   B) 1, 2, 3      C) 2, 3, 4        D) 3, 4, 5 

40. சரியொை கபொருடள வதர்ந்கதடு 

துவைம், துகலம் 

A) நுட்பமொை ஒலி, ஒலி   B) ஒலி, நுட்பமொை ஒலி 

C) முழங்குதல், ஒலி    D) முழங்குதல், நுட்பமொை ஒலி 

41. கீழ்க்கண்ட வல்லிைம் மிகொ இடங்களில் தவறொைது எது? 

A) வியங்வகொள் விடைமுற்று கதொடர் B) விடைத் கதொடக 

C) அடைத்து எண்ணுப் கபயர்களுடன் D) உம்டமத் கதொடக 

42. தமிழ்நொடு அரசு கிரொமப்புற மொணவர்களுக்கு நடத்தும் திறைொய்வுத் வதர்வு எது? 

A) வதசியத் திறைொய்வுத் வதர்வு   

B) ஊரகத் திறைொய்வுத் வதர்வு 

C) வதசிய திறைொய்வு மற்றும் கல்வி உதவித் கதொடகத் வதர்வு 

D) மூன்றும் சரி 

43. கபொருத்தமொை விடடடயத் வதர்க 

1. சிறுபஞ்சமூலம்    i) கொப்பிய இலக்கியம் 

2. குடும்ப விளக்கு    ii) சங்க இலக்கியம் 

3. சீவகசிந்தொமணி    iii) அற இலக்கியம் 
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4. குறுந்கதொடக    iv) தற்கொல இலக்கியம் 

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

44. வடரயடற கபொருடள தந்து முடிந்தவடர, குறிப்பிட்ட வநரம் வடர என்னும் கபொருளில் வரும் இடடச்கசொல் எது 

? 
A) உம்   B) மட்டும்   C) ஏ   D) தொன் 

45. சரியொை இடணடய வதர்ந்கதடு . 

1. ஒன்றின் இயற்கபயர் அதவைொடு கதொடர்புடடய மற்கறொன்றிற்குத் கதொன்று கதொட்டு ஆகி வருவது ஆகுகபயர் 
ஆகும் . 

2. கதொல்கொப்பியர் ஆகுகபயர்கடள பதிடைந்தொகவும் நன்னூலொர் ஏழொகவும் வடகப்படுத்தி இலக்கணம் 

வகுத்துள்ளைர் . 
A) அடைத்தும் சரி     B) 1 மட்டும் சரி  

C) 2 மட்டும் சரி     D) இரண்டும் தவறு 

46. ‘ஓங்கிய‘ என்ற கசொல்லின்  பகுபத உறுப்புகளில் ' ய் ‘ என்பதன் பகுபத உறுப்பிலக்கணம்  

A) சந்தி      B)சொரிடய  

C) உடம்படுகமய்     D) இறந்தகொல இடடநிடல 

47. பிடழடய நீக்கி எழுதுக 

" கதன்டை மட்டடயிலிருந்து நொர் எடுத்தொர் " 

A) கதன்டையிலிருந்து நொர் எடுத்தொர் . 
B) கதன்டை மட்டடயிலிருந்து நொர் உரித்தொர் 
C) கதன்டையிலிருந்து நொர் உரித்தொர். 
D) கதன்டை மட்டடயிலிருந்து நொர் அறுத்தைர் . 

48. கீழ்க்கண்ட கமய்ம்மயக்கம் கதொடர்பொை கூற்றுகளில் எது தவறொைது ? 

A) ' ய ‘ கர ஈற்றுச் கசொறகள் முன் கமல்லிைம் மிகும் . 

B) வவற்று நிடல கமய்ம்மயக்கத்தில் ய, ர, ழ முன்ைர் வல்லிைம் மிகும் . 

C) ‘ புளி ‘ என்னும் சுடவப் கபயர் முன்ைர் வல்கலழுத்து மட்டுமன்றி கமல்லிைமும் மிகும். 

D) 'பூ' என்னும் கபயர் முன்ைர் வல்லிைத்வதொடு கமல்லிைமும் மிகும் . 

49. ஜப்பொனியர்கள் ஐ.என் .ஏ வின் ஒற்றர் படடயில் இருந்த வீரர்கடள , இந்தியொவில் உள்ள ஆங்கிவலய 

இரொணுவத்டத பற்றி ஒற்றிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மூலம் எங்கு அனுப்பிைர் ? 

A) வகரளொ , தமிழ்நொடு   B) ஆந்திரொ , தமிழ்நொடு 

C) வகரளொ, குஜரொத்    D) குஜரொத் , தமிழ்நொடு 

50. "இந்திய வதசிய இரொணுவத்தின் இதயமும் ஆத்மொவும் தமிழர்கள்தொன் “ என்று கூறியவர் யொர் ? 

A) தில்லொன்     B) பொரதியொர்  
C) வநதொஜி      D) முத்துரொமலிங்கைொர் 
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51. பகுபத உறுப்புகளொக பிரித்து எழுதுக – கொக்க 

A) கொ+ க்+க்+அ    B) கொ+க் + அ 

C) கொ+ அ + க்+அ    D) கொ+க்+க 

52. "இயற்டகடயயும் வொழ்க்டக அனுபவங்கடளயும் இடணத்து, அறிவுத் கதளிவுடன் நல்வொழ்க்டகக்கொை தத்துவ 

உண்டமகடளக் கொணும் முயற்சிகவள பிச்சமூர்த்தியின் கவிடதகள்" என்று கூறியவர் யொர்? 

A) டவரமுத்து     B) கல்கி 

C) வல்லிக்கண்ணன்    D) நொ. முத்துக்குமொர் 
53. தற்கொலத் தமிழிலக்கியத்தின் விடிகவள்ளி எை புகழப்படுபவர்  

A) பொரதியொர்               B) பொரதிதொசன்  

C) டவரமுத்து             D) முடியரசன்  

54. பிரித்து எழுதுக : வீடிைதன்றறன்  

A) வீடிை + தன்று + அறன்    B) வீடிை + தன்றறன்  

C) வீடிைது + அன்று + அறன்   D) வீடிைதன்று + அறன்  

55. கபொருந்தொத கசொல்டலக் கண்டறிக  

A) அவன்         B) எவன்  

C) இவன்          D) உவன்  

56. மரபு பிடழகடள நீக்குக  

A) எருது எக்கொளமிடும்    B) எருது கத்தும்  

C) எருது பிளிறும்     D) எருது அலறும்  

57. பிறகமொழிச் கசொற்கடள நீக்கிய வொக்கியத்டத வதர்வு கசய்க .  

A) வதொழிக்கு சம்பிரதொயப்படி வமவரஜ் நடந்தது  

B) வதொழிக்கு மரபுப்படி திருமணம் நடந்தது  

C) வதொழிக்கு சம்பிரதொயப்படி திருமணம் நடந்தது  

D) வதொழிக்கு மரபுப்படி வமவரஜ் நடந்தது  

58. சந்திப்பிடழயற்ற கதொடடரத் வதர்க:  

A) மனித ஆற்றல் வள அணிவகுப்வப நம்டம கபொருளொதொர சொதடைகளுக்கு இட்டு கசல்லும்  

B) மனித ஆற்றல் வள அணிவகுப்வப நம்டம கபொருளொதொரச் சொதடைகளுக்கு இட்டு கசல்லும்  

C) மனித ஆற்றல் வள அணிவகுப்வப நம்டமப் கபொருளொதொரச் சொதடைகளுக்கு இட்டுச் கசல்லும்  

D) மனித ஆற்றல் வள அணிவகுப்வப நம்டம கபொருளொதொர சொதடைகளுக்கு இட்டுச் கசல்லும்  

59. ஒலி வவறுபொடறிந்து சரியொை கபொருடளத் வதர்க  

        எரி                   எறி  

A) மீ        மொசு  

B) ஈ        கொசு  

C) தீ        வீசு  

D) வீ         ஏசு  
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60. மிக்க – இச்கசொல்லின் வவர்ச்கசொல்டல கொண்க  

A) மிக          B) மிகல்  

C) மிகு          D) மிகுதி  

61. ‘கவள’ என்ற ஓகரழுத்து ஒரு கமொழிக்குரிய கபொருள் யொது?  

A) பல்லு           B) டகப்பற்றுதல்  

C) மீட்டல்          D) பள்ளு  

62. அகர வரிடசப்படி கசொற்கடள சீர் கசய்க  

A) கக்குதல், கக்குவொன், கஞ்சி, கற்கண்டு  B) கற்கண்டு, கஞ்சி, கக்குவொன், கக்குதல்  

C) கஞ்சி, கற்கண்டு, கக்குதல், கக்குவொன்  D) கக்குதல், கற்கண்டு, கக்குவொன், கஞ்சி  

63. ‘கம்பன், வள்ளுவன், இளங்வகொ ஆகிவயொர் இயற்டகடயப் வபொற்றிைர்’ – எவ்வடக வொக்கியம் எைச் சுட்டுக.  

A) கசய்தி வொக்கியம்    B) தனி வொக்கியம்  

C) கலடவ வொக்கியம்    D) கதொடர் வொக்கியம்  

64. கசய்விடைச் கசொற்கறொடடரக் கண்டறிக  

A) அறிவியல் அறிஞர்கள் கசயற்டகவகொடள விண்ணில் ஏவிைர்  
B) அறிஞர்கள் அறிவியல் கசயற்டகவகொடள ஏவிைர் விண்ணில்  

C) கசயற்டகவகொள் அறிவியல் அறிஞர்களொல் விண்ணில் ஏவப்பட்டது  

D) விண்ணில் அறிவியல் அறிஞர்கள் ஏவிைர் கசயற்டகவகொடள  

65. 'விழலுக்கு இடறத்த நீர் வபொல' – உவடமயொல் விளக்கப்கபறும் கபொருத்தமொைப் கபொருடளத் வதர்ந்கதடுக்க  

A) பயன்கபறுதல்     B) மகிழ்ந்திருத்தல்  

C) பயைற்றுப்வபொதல்    D) கவறுத்திருத்தல்  

66. ‘மயங்கி மதுகிற் பிணங்கி வணங்கி  

உயங்கி கயொருவர்க் ககொருவர்’ - இப்பொடலடியின் ஆசிரியர் யொர்?  

A) பிள்டளப்கபருமொள் ஐயங்கொர்   B) கம்பர்  
C) குமரகுருபரர்     D) ஒட்டக்கூத்தர்  

67. மு.வமத்தொ எழுதிய சொகித்திய அகொடமி பரிசு கபற்ற நூல் எது?  

A) தமிழிலக்கிய வரலொறு    B) தமிழின்பம்  

C) கள்ளர் சரித்திரம்     D) ஆகொயத்துக்கு அடுத்த வீடு  

68. திருவருட்பிரகொச வள்ளலொர் எை அடழக்கப்படும் இரொமலிங்க அடிகளொரின் கொலம்  

A) 1823 – 1882     B) 1832 – 1874  
C) 1823 – 1874     D) 1824 – 1873  

69. ஓடலச்சுவடிகள் பொதுகொக்கப்படும் இடங்களில் தவறொைது எது?  

1. கீழ்த்திடசச் சுவடிகள் நூலகம் – கசன்டை  

2. அரசு ஆவணக் கொப்பகம் – கசன்டை  

3. உலகத் தமிழ் ஆரொய்ச்சி நிறுவைம் – கடல்லி  

4. சரஸ்வதி மகொல் – தஞ்சொவூர்  
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A) அடைத்தும் சரி       B) 1, 2, 3 சரி  

C) 1, 2, 4 சரி     D) 1 , 3, 4 சரி  

70. வநரு தம் மகள் இந்திரொவுக்கு _____ ஆண்டு முதல் _____ ஆண்டு வடர கடிதங்கள் இயற்றிைொர்.  
A) 1920 - 1960     B) 1922 – 1962  
C) 1920 – 1962     D) 1922 – 1964  

71. நடுவண் அரசு முத்துரொமலிங்கத் வதவருடடய அஞ்சல் தடலடய கவளியிட்ட ஆண்டு  

A) 1964    B) 1996    C) 1997   D) 1995  
72. "பண்ணிடை இயற்டக டவத்த   

பண்பவை வபொற்றி வபொற்றி  

கபண்டமயில் தொய்டம டவத்த  

கபரியவை வபொற்றி வபொற்றி"  

என்னும் பொடல் கபொதுடம வவட்டல் நூலில் எந்த தடலப்பில் இடம்கபற்றுள்ளது  

A) கதய்வ நிச்சயம்     B) வபொற்றி  

C) வொழ்த்து      D) கபொதுடம  

73. தவறொை இடணடயத் வதர்ந்கதடு  

A) பயக்கும் - கபறுதல்    B) அன்ை - அடவ வபொல்வை  

C) அடமயும் – உண்டொகும்    D) அகம் – உள்ளம்  

74. 'ஓங்க லிடடவந் துயர்ந்வதொர் கதொழவிளங்கி  

ஏங்ககொலிநீர் ஞொலத் திருளகற்றும்”  

என்னும் பொடல் இடம்கபற்றுள்ள நூல்  

A) கதொல்கொப்பியம்     B) பரிபொடல்  

C) சிலப்பதிகொரம்     D) தண்டியலங்கொரம்  

75. வமொசிகீரைொர் பொடிய பொடல்கள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த நூலில் இடம்கபறவில்டல?  

A) நற்றிடண        B) குறுந்கதொடக  

C) அகநொனூறு     D) புறநொனூறு  

76. வகொவூர்கிழொர் உடறயூருக்கு அருகிலுள்ள வகொவூரில் ____ மரபில் பிறந்தொர்.  
A) வவடன்          B) வவளொளர்  
C) கவள்டளயர்        D) ககொங்கு  

77. வல்லிைம் மிகும் இடங்களில் தவறொை கூற்று எது  

A) பொடக் வகட்வடன்     B) வபச கசய்தொர்  
C) வதடித் திரிந்தொன்     D) தழுவிக் ககொண்டொன்  

78. தூயவர் கசயல்களொக திரிகடுகம் கூறுவைவற்றுள் தவறொைது எது?  

A) நீரொடிய பின் உண்ணுதல்    B) கபொய்ச்சொட்சி கசொல்லொமல் இருத்தல்  

C) சொன்றொண்டம குன்றொடம   D) எவ்வுயிர்க்கும் துன்புறுவ கசய்யொத தூய்டம  

79. அறம், கபொருள், இன்பம் எை முப்பொலும் தப்பொமல் வரும் குறள் எத்தடையொவது குறள்?  
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A) 350    B) 530    C) 754    D) 574  
80. 'நூல்கள் கனித்தமிழில் அள்ளிட வவண்டும்' என்று பொடியவர் யொர்?  

A) பொரதியொர்    B) பொரதிதொசன்  

C) நொமக்கல் கவிஞர்    D) சச்சிதொைந்தன்  

81. வள்டளக் ககொடிகள் மிகுந்த நொடு எை நளகவண்பொவில் குறிப்பிடப்படும் நொடு  

A) அவந்தி நொடு     B) அங்க நொடு  

C) குரு நொடு     D) கலிங்க நொடு  

82. இக்கொல ஒளடவயொரொல் இயற்றப்பட்ட இரொமலிங்க சுவொமிகள் சரிதம் எத்தடை பொடல்கடள ககொண்டது  

A) 407    B) 409    C) 507    D) 509  
83. கநய்தல் திடணயின் கூற்றில் எது தவறொைது  

A ) நிலம் – கடலும் கடல் சொர்ந்த இடமும்  

B) மக்கள் - பரதர், பரத்தியர், எயிைர், எயிற்றியர்  
C) கதொழில் - உப்பு விடளத்தல், சூடறயொடி கபறப்படுகின்ற கபொருள்  

D) பூ – தொழம்பூ  

84. "கற்வறொருக்குச் கசன்ற இடகமல்லொம் சிறப்பு” - என்று கூறும் நூல் எது  

A) ஆத்திச்சூடி  B) மூதுடர   C) முதுகமொழி    D) நொல்வழி நொற்பது  

85. வண்கயத்தூர் என்னும் ஊரில் பிறந்தவர் யொர்?  

A) எத்திரொசலு     B) துடரரொசு  

C) கபருவொயின் முள்ளியொர்      D) அந்தககவி வீரரொகவர்  
86. ‘கபற்ற தொயும் பிறந்த கபொன்ைொடும்  

நற்றவ வொனினும் நனி சிறந்தைவவ’ என்று பொடியவர் யொர்  
A) பொரதியொர்     B) பொரதிதொசன்  

C) நொமக்கல் கவிஞர்    D) சச்சிதொைந்தன்  

87. கபொருந்தொத இடணடயத் வதர்ந்கதடு  

A) அதிர்ஷ்டம் - நற்வபறு    B) பூடஜ – ஆரொதடை  

C) குமொஸ்தொ – எழுத்தர்    D) டதரியம் – துணிவு  

88. வரலொற்றுச் கசய்திகளும் இலக்கண விளக்கங்களும் யொருடடய பொடல்களில் இடடயிடடவய கலந்து 

வருகின்றை  

A) கண்ணதொசன்     B) நொமக்கல் கவிஞர்  
C) சுரதொ      D) பிச்சமூர்த்தி  

89. தம் வீட்டிலுள்ள அடைத்துப் கபொருள்களுக்கும் திருநொவுக்கரசர் எைப் கபயர் சூட்டியவர் யொர்  
A) அப்பூதியடிகளொர்    B) மொறநொயைொர்  
C) திருநீலகண்டர்     D) திருஞொைசம்பந்தர்  

90. பிரொன்சிஸ் கசன்கின்சு என்பவர் ______ ஆண்டு ரிச்மண்ட் என்னுமிடத்தில் இயக்கப் படத்டத பலரும் பொர்க்கும் 

வடகயில் வடிவடமத்தொர்   
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A) 1890   B) 1894   C) 1897   D) 1898  
91. எம்.ஜி.ஆர் அவர்கடள இதயக்கனி என்று வபொற்றியவர் யொர்?  

A) கபரியொர்     B) கண்ணதொசன்  

C) அண்ணொ     D) வொலி  

92. ‘ஒத்த தரிவொனுயிர் வொழ்வொன்; மற்டறயொன்  

கசத்தொருள் டவக்கப் படும்’ என்ற குறள் கீழ்க்கண்ட எந்த கபொருடள உணர்த்துகிறது  

A) ஒப்புரவொளைது கசல்வம் பயன்படுத் தன்டம  

B) ஒப்புரவின் சிறப்புக் கூறப்பட்டது  

C) ஒப்புரவறியொர் இழிவு  

D) ஒப்புரவிைொற் ககடுவது வகடன்று என்பது  

93. தவறொை இடணடயத் வதர்ந்கதடு  

A) உலகு – இடவொகுகபயர்    B) கபறல் – கதொழிற்கபயர்  
C) மற்டறயொன் - குறிப்பு விடைமுற்று  D) ஊருணி – கொரணப்கபயர்  

94. 'வள்ளுவரும் தம் குறள் பொவடியொல் டவயத்தொர் உள்ளுவகதல்லொம் அளந்தொர் ஓர்ந்து ‘ என்று கூறியவர் யொர்?  

A) கவிமணி         B) பரணர்  
C) கபிலர்          D) மொங்குடி மருதைொர்  

95. ‘கதொகுவொய்க் கன்ைல் தண்ணீர் உண்ணொர்’ என்னும் வரிகள் இடம் கபற்றுள்ள நூல்  

A) திருக்குறள்     B) சிலப்பதிகொரம்  

C) கநடுநல்வொடட     D) மணிவமகடல  

96. "கமொழிகயன்ற ஒன்று பிறந்தவுடன் 'உலகம்’ என்பதும் "நொன்" என்பதும் தனித்தனியொக பிரிந்து தங்கடள 

தனித்துவமொக நிடலநிறுத்தி ககொள்கின்றை" என்றவர்  
A) எர்ைஸ்ட் கொசிரர்     B) இந்திரன்  

C) வொல்ட் விட்மன்     D) பொப்வலொ கநருடொ  
97. பொயிரத்திற்கு உரிய கபயர்கள் கமொத்தம் எத்தடை  

A) 6    B) 8    C) 7    D) 9  
98. சிறப்பு பொயிரத்தின் 8 இலக்கண கசய்திகடளயும் கதரிவிக்கும் பொடல் எவ்வடகடய சொர்ந்தது?  

A) அகவற்பொ     B) நூற்பொ  
C) சிந்துப்பொ      D) ஆசிரியப்பொ  

99. கமொழி முதல் எழுத்துகளில் கீழ்க்கண்ட எந்த வரிடச கசொல்லின் முதலில் வரும்  

A)க, ங, ச, ஞ, த, ந, ப, ம, ய, வ   B) க, ங, ச, ஞ, ட, த, ந, ப, ம, வ  

C) க, ங, ச, ட, த, ந, ப, ம, ய, வ   D) க, ங, ச, ட,  த, ந, ப, ம, ர, ல  

100. வொழ்க்டகக்கு வளம் தரும் மடழக் கடவுடள வழிபடும் வநொக்கில் அக்கொலத்தில் வபொகிப் பண்டிடக _____ 

விழொவொகக் ககொண்டொடப்பட்டது.  

A) புைல் விழொ     B) இந்திர விழொ  
C) கபொங்கல்     D) மகர விழொ  
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 15 – Answer Key 

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