Group 4 GT Model Test

Prepared By www.winmeen.com

Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 16
1) ப ொருத்துக.
a) வொணிதொசன்

- 1) ஆனந்தத்ததன்

b) சச்சிதொனந்தன்

- 2) குழந்தத இலக்கியம்

c) ொரதி தொசன்

- 3) கனிச்சொறு

d) ப ருஞ்சித்திரனொர்

- 4) விழுதும் தவரும்
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2) சித்த மருத்துவர் என்று அதழக்கப் டு வர் யொர்?
A) அதயொத்திதொசப் ண்டிதர்

B) வள்ளலொர்

C) ப ருஞ்சித்திரனொர்

D) திரு.வி.க

3) கற்த ொரின் அறியொதமதய அகற்றும் நூல் எது?
A) ஏலொதி

B) திரிகடுகம்

C) நொலடியொர்

D) மூதுதர

4) நட்பு என்ற பசொல்லின் எதிர்ச்பசொல்தல எடுத்து எழுதுக.
A) தமர்

B) உரதவொர்

C) இடும்த

D) இகல்

5) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ொருந்தச்பசொல்தல கண்டறிக.
A) தவங்தக

B) உழுதவ

C) புலி

D) மடங்கல்

6) பிற பமொழிச்பசொற்கள் கலவொத பதொடதர எடுத்பதழுதுக.
A) சினிமொ திதயட்டர் அருகொதமயில் உள்ளது.
B) திருபநல் தவலி சமஸ்தொனம் ப ரியது.
C) விழொவிற்கு முக்கியஸ்தர்கள் வந்துள்ளனர்.
D) வொனூர்தி ஒரு அறிவியல் ஆக்கம்.
7) எம்மருங்கும் என்னும் பசொல்தல பிரித்பதழுதுக.
A) எ + மருங்கும்

B) எம்தம + மருங்கும்

C) எம் + மருங்கும்

D) எல்லொ + மருங்கும்

8) புது பநறி கண்ட புலவர் என்று வள்ளலொதர த ொற்றியவர் யொர்?
A) ொரதி தொசன்

B) ொரதியொர்

C) திரு.வி.க

D) ப ருஞ்சித்திரனொர்

9) சதகம் என் து எத்ததன ொடல்கதளக்பகொண்ட நூதலக் குறிக்கும்?
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A) த்து

B) நூறு

C) ஆயிரம்

D)

த்தொயிரம்

10) மருத்துப்த பிரித்து எழுதுக.
A) மருந்து + த

B) மருத்து + த

C) மருத்து + உப்த

D) மரு + துப்த

11) Whats App என்ற ஆங்கிலச் பசொல்லிற்கு இதையொன தமிழ்ச்பசொல்தல கண்டறிக.
A) கட்பசவி அஞ்சல்

B) என்ன பசயலி

C) ப ருஞ்பசய்தி

D) கட்புலன் அஞ்சல்

12) வழூஉச் பசொற்கதள நீக்கி எழுதுக.
A) வலது க்கம் சுவரில் எழுதொதத

B) வலப் க்கச்சுவரில் எழுதொதத

C) வலப் க்கச்சுவற்றில் எழுதொதத

D) வலது க்கம் சுவரில் எழுதொதத

13) மரபுப்பிதழதய நீக்கி எழுதுக.
A) சு அதழக்கும்

B) சு கதறும்

C) சு கத்தும்

D) சு குழறும்

14) சந்திப்பிதழதய நீக்கி எழுதுக.
A) தநற்று நடந்த சிறப் ொன நிகழ்வுகதளக்கண்டு லரும் வியந்தனர்.
B) தநற்று நடந்தச் சிறப் ொன நிகழ்வுகதளக்கண்டு லரும் வியந்தனர்.
C) தநற்று நடந்த சிறப் ொன நிகழ்வுகதளக்கண்டுப் லரும் வியந்தனர்.
D) தநற்று நடந்தச் சிறப் ொன நிகழ்வுகதளக்கண்டு லரும் வியந்தனர்.
15) ஆரல் - ஆறல் ஒலி தவறு ொடு அறிக.
A) மீன்

- தணிதல்

B) நண்டு

- ஆறுதல்

C) முத்து

- ஆறு

D) பகொக்கு - குளம்
16) யொ என்ற ஓபரழுத்து ஒரு பமொழியின் ப ொருள் என்ன?
A) கட்டு

B) சுட்டு

C) விதட

D) துற

17) பசத்தொன் என்ற பசொல்லின் தவர்ச்பசொல்தல கண்டறிக.
A) பசத்து

B) சொ

C) சொதல்

D) இற

18) முதனிதல திரிந்த பதொழிற்ப யதர கண்டறிக.
A) சுடு

B) ொடு

C) சூடு

D) பசல்

19) அகர வரிதசப் டி பசொற்கதள சீர் பசய்க.
A) மைம், ப ொடி, பூசல், புதுதம
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B) புதுதம, பூசல், ப ொடி, மைம்
C) பூசல், ப ொடி, மனம், புதுதம
D) ப ொடி, புதுதம, பூசல், மைம்
20) பகொள் என் தன் விதனபயச்சம்.
A) பகொள்தல்

B) பகொண்டு

C) பகொள்தக

D) பகொண்ட

21) ப ொருந்தொததக்கண்டறிக
A) வீழ் - வீழ்ந்தொன் - பதொழிற்ப யர்
B) வீழ் - வீழ்ந்து - பதொழிற்ப யர்
C) வீழ் - வீழ்ந்தொன் - பதொழிற்ப யர்
D) வீழ் - வீழ்ச்சி - பதொழிற்ப யர்
22) பசொற்கதள ஒழுங்கு டுத்தி பசொற்பறொடரொக்குக.
A) இரொமன் வதளத்து வில்தல ப ற்றொன் புகழ்
B) வில்தல வதளத்து இரொமன் ப ற்றொன் புகழ்
C) ப ற்றொன் புகழ் வில்தல வதளத்து இரொமன்
D) இரொமன் வில்தல வதளத்து புகழ் ப ற்றொன்
23) வருதக என் து ப யர்ச்பசொல்லின் எவ்வதக?
A) இடுகுறிப் ப யர்

B) கொரைப்ப யர்

C) பதொழிற்ப யர்

D) இடுகுறி ப ொது ப யர்

24) மல்லல் குருத்து என் தன் இலக்கை குறிப்பு தருக.
A) குைப்ப யர்

B) பதொழிற்ப யர்

C) முதனிதல திரிந்த பதொழிற்ப யர்

D) உரிச்பசொற்றொடர்

25) உறொஅதம இலக்கைக்குறிப்பு தருக.
A) பசொல்லிதசயளப தட

B) பசய்யுளிதசயளப தட

C) இன்னிதசயளப தட

D) நொன்கொம் தவற்றுதமத்பதொதக

26) அபமரிக்கொவில் டிக்கொத மக்களில்தல என்ற விதடக்தகற்ற வினொதவ ததர்ந்பதடு.
A) அபமரிக்கொவில் யொர் டிப் ர்?
B) அபமரிக்கொவில் மக்கள் டிப் ொர்களொ?
C) அபமரிக்கொவில் டிக்கொத மக்கள் உண்டொ?
D) எங்கு டிக்கொத மக்கள் இல்தல?
27) "யொர் அறிவொர் நல்லொள் பிறக்கும் குடி" - என்று கூறும் நூல் எது?
A) நொலடியொர்

B) நொன்மணிக்கடிதக

C) மூதுதர

D) முதுபமொழிக்கொஞ்சி

28) " உற்றுழி உதவியும் உறுப ொருள் பகொடுத்தும்
பிற்தற நிதல முனியொது கற்றல் நன்தற" - என்று கூறியவர் யொர்?
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A) மதுதர இளநொகனொர்
B) இதடக்குன்றூர்க்கிழொர்
C) ஆரியப் தட கடந்த பநடுஞ்பசழியன்
D) கணியன் பூங்குன்றனொர்
29) அக நொனூற்றில் 4, 14, 24,..என்ற ஒழுங்கு முதறயில் ொடப் ட்ட திதை எது?
A) மருதம்

B) பநய்தல்

C) முல்தல

D) குறிஞ்சி

30) ஐம்ப ரும் கொப்பியங்களுள் ஒன்றொன குண்டலதகசி எந்த சமயம் சொர்ந்த நூல்?
A) சமைம்

B) ப ௌத்தம்

C) தவைவம்

D) தசவம்

31) ஆழ்வொர்கள் பமொத்தம் எத்ததன த ர்?
A) 64

B) 72

C) 63

D) 12

32) ததம் ொவணியில் உள்ள பமொத்த ொடல்களின் எண்ணிக்தக?
A) 3615

B) 3363

C) 3776

D) 4286

33) இஸ்லொமிய கம் ர் எனப்புகழப் டு வர் யொர்?
A) எச். ஏ. கிருட்டிைப்பிள்தள

B) உமறுப்புலவர்

C) வீரமொமுனிவர்

D) கடிதக முத்துப்புலவர்

34) கலிங்கத்துப் ரணிதய பதன்தமிழ் பதய்வப் ரணி என்று ொரொட்டியவர் யொர்?
A) ஒட்டக்கூத்தர்

B) லப் ட்டதட பசொக்கநொத புலவர்

C) கம் ர்

D) புகதழந்திப்புலவர்

35) " அரியொசனம் உனக்தக யொனொல் உனக்குச்
சரியொரும் உண்தடொ தமிதழ" - எனக்கூறும் நூல் எது?
A) முத்பதொள்ளொயிரம்

B) தமிழ் விடு தூது

C) தமிழம்தம பிள்தளத்தமிழ்

D) கிள்தள விடு தூது

36) கலம் கத்தின் உறுப்புகள் எத்ததன?
A) 12

B) 18

C) 14

D) 6

37) உழவர் வொழ்தவ சித்தரிக்கும் இலக்கியம் எது?
A) குறவஞ்சி

B) ள்ளு

C) கொவடிச்சிந்து

D) முத்பதொள்ளொயிரம்

38) திருதவங்கடத்தந்தொதியின் ஆசிரியர் யொர்?
A) அழகிய பசொக்க நொதர்

B) தவத நொயக சொஸ்திரியொர்

C) பசொக்க நொதப்பிள்தள

D) பிள்தளப்ப ருமொள் அய்யங்கொர்

39) "ஓடும்; சுழி சுத்தம் உண்டொகும்; துன்னலதரச்
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சொடும்; ரிவொய்த்ததல சொய்க்கும் " - இயற்றியவர் யொர்?
A) அழகிய பசொக்க நொதர்

B) இரொமச்சந்திரக்கவிரொயர்

C) கொளதமகப்புலவர்

D) என்னொயினப்புலவர்

40) மொணிக்கவொசகர் பிறந்த ஊர்?
A) திருவொமூர்

B) திருநொவலூர்

C) திருவொதவூர்

D) திங்களூர்

41) "அன்பும் சிவனும் இரண்டு என் ொர் அறிவிலொர்" - என்று கூறியவர்?
A) திருமூலர்

B) அப் ர்

C) சுந்தரர்

D) அருைகிரி நொதர்

42) ஆண்டொள் வொழ்ந்த கொலம்?
A) 9- ஆம் நூற்றொண்டு

B) 12- ஆம் நூற்றொண்டு

C) 7- ஆம் நூற்றொண்டு

D) 8- ஆம் நூற்றொண்டு

43) இரட்சணிய மதனொகரம் என்ற நூதல இயற்றியவர் யொர்?
A) எச்.ஏ.கிருட்டிைப்பிள்தள

B) வீரமொ முனிவர்

C) உமறுப்புலவர்

D) கடிதக முத்துப்புலவர்

44) "தமிழுக்கு அமுபதன்று த ர் - இன் த்
தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு தநர்" என்று ொடியவர்?
A)

ொரதி தொசன்

C) நொமக்கல் கவிஞர்

B) வொணி தொசன்
D)

ொரதியொர்

45) கவிமணி ததசிக விநொயகம்பிள்தள பிறந்த ஊர்?
A) ததரழுந்தூர்

B) ததரூர்

C) கன்னியொக்குமரி

D) சிறுகூடற் ட்டி

46) ொரதி தொசன் ரம் தரக்கவிஞர் யொர்?
A) வொணி தொசன்

B) முடியரசன்

C) கண்ை தொசன்

D) சுரதொ

47) இதயசு கொவியத்தத எழுதியவர்?
A) வொணி தொசன்

B) முடியரசன்

C) கண்ை தொசன்

D) உடுமதல நொரொயை கவி

48) சுரதொவின் இயற்ப யர்?
A) அரங்க திருக்கொமு

B) துதர ரொஜ்

C) ரொஜ தகொ ொல்

D) உடுமதல நொரொயை கவி

49) ப ொதுவுதடதமக்கருத்துகதள திதரப் ட ொடலில் புகுத்தியவர்?
A) ட்டுக்தகொட்தட கல்யொைசுந்தரம்

B) முடியரசன்

C) கண்ை தொசன்

D) உடுமதல நொரொயை கவி

50) கொட்டு வொத்து என்ற கவிததத்பதொகுப்பிதன இயற்றியவர்?
Learning Leads To Ruling

Page 5 of 11

Group 4 GT Model Test

Prepared By www.winmeen.com

A) பிச்ச மூர்த்தி

B) சிசு பசல்லப் ொ

C) தருமு சிவரொமு

D) சுவய்யொ

51) விடி பவள்ளி என்னும் புதனப்ப யர் பகொண்டவர் யொர்?
A) ஈதரொடு தமிழன் ன்

B) அப்துல் ரகுமொன்

C) கல்யொண்ஜி

D) ஞொனக்கூத்தன்

52) கனவுப்பூக்கள் என்ற கொப்பிய நூதல எழுதியவர்?
A) ஆலந்தூர் தமொகனரங்கன்

B) சொதல இளந்திதரயன்

C) ததவததவன்

D) கலொப்ரியொ

53) " புத்தக வொசிப்த கடதமயொக்கவும் கூடொது. கட்டொயமொக்கவும் கூடொது." என்று கூறியவர் யொர்?
A) கொந்தியடிகள்

B) அறிஞர் அண்ைொ

C) அப்துல் கலொம்

D) தநரு

54) நொட்குறிப்புக்கு ஆனந்தரங்கம்பிள்தள யன் டுத்திய பசொற்பறொடர் எது?
A) தின எழுத்து

B) தகவல் குறிப்பு

C) பசொஸ்தலிகிதம்

D) அலுவல் குறிப்பு

55) ஆனந்த ரங்கக்தகொதவ எழுதியவர்?
A) அரிமதி பதன்னகன்

B) தியொகரொச ததசிகர்

C) சீனிவொசக்கவி

D) கஸ்தூரி ரங்கக்கவி

56) "நொடகம் ஏத்தும் நொடகக் கணிதக" என்று கூறும் நூல்?
A) சிலப் திகொரம்

B) மணிதமகதல

C) கம் ரொமொயைம்

D) குை நூல்

57) தமிழ்ச்சிறுகததயின் முன்தனொடி என்று அதழக்கப் டு வர் யொர்?
A) வீரமொமுனிவர்

B) வ.தவ.சு.ஐயர்

C) புதுதமப்பித்தன்

D) பஜயகொந்தன்

58) நளொயினி என்ற சிறுகதததய எழுதியவர்?
A) அறிஞர் அண்ைொ

B) கதலஞர் மு. கருைொநிதி

C) கல்கி

D) கு. .ரொ

59) கதலகளின் சரைொலயம் என அதழக்கப் டும் தகொயில்?
A) மீனொட்சியம்மன் தகொயில்

B) தஞ்தச ப ரிய தகொயில்

C) தொரொசுவரம் தகொயில்

D) மொமல்லபுரம் கடற்கதர தகொயில்

60) ஓவியக்கதலஞர் குழு எவ்வொறு அதழக்கப் ட்டது?
A) ஓவியர் குழொம்

B) ஓவியர் குழுமம்

C) ஓவிய மொக்கள்

D) ஓவிய மக்கள்

61) தமதடப்த ச்சுக்கு உயிர்நொடியொக விளங்குவது எது?
A) உைர்ச்சி

B) பசொல் நயம்

C) கருத்து

D) முடிவுதர
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62) இயக்கப் டத்தத லரும் கொணும் வண்ைம் வடிவதமத்தவர்?
A) எட்வொர்ட் தமபிரிட்டிசு

B) கியொட்

C) வில்லியம் பிரிஸ்கிரீன்

D) பிரொன்சிஸ் பசன்கின்சு

63) "வீறுதட பசம்பமொழி தமிழ்பமொழி உலகம்
தவரூன்றிய நொள் முதல் உயிர் பமொழி" - என்று கூறியவர்?
A) ரிதிமொற்கதலஞர்

B) ொவலதரறு ப ருஞ்சித்திரனொர்

C) ததவ தநயப் ொவொைர்

D) பகல்லட்

64) மக்கள் இலக்கியம் என்றதழக்கப் டு தவ எதவ ?
A) சிலப் திகொரமும் மணிதமகதலயும்

B) திருக்குறள்

C) சங்க இலக்கியங்கள்

D) பதொல்கொப்பியம்

65) தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தத எனத ொற்றப் டு வர்?
A) திரு.வி.க

B) மு.வரதரொசனொர்

C) ரிதி மொற்கதலஞர்

D) மதறமதலயடிகள்

66) உலகின் முதல் மொந்தன் தமிழன்; தமிழன் ததொன்றிய இடம் குமரிக்கண்டம் என்று கூறியவர்?
A) ரிதிமொற்கதலஞர்

B) ொவலதரறு ப ருஞ்சித்திரனொர்

C) ததவ தநயப் ொவொைர்

D) பகல்லட்

67) ப ரியொரின் ப ண் விடுததலச்சிந்ததனகள் எத்ததன வதகப் டும்?
A) இரண்டு

B) மூன்று

C) நொன்கு

D) ஐந்து

68) "சொதியும் நிறமும் அரசியலுக்குமில்தல; ஆன்மீகத்திற்கும் இல்தல" என்று கூறியவர் யொர்?
A) முத்துரொமலிங்க ததவர்

B) அம்த த்கொர்

C) ப ரியொர்

D) கொமரொசர்

69) "தீம்பிழி எந்திரம் ந்தல் வருந்த" என்று கரும்த ப்பிழிவதற்கு எந்திரம் இருந்ததத கூறும் நூல் எது?
A) திருவொசகம்

B) திற்றுப் த்து

C) புறநொனூறு

D) ப ருங்கதத

70) குடிலின் முன் " கதர் அணிந்தவர்கள் உள்தள வரவும்" என்று எழுதி தவத்தவர் யொர்?
A) மூவலூர் இரொமொமிர்தம் அம்தமயொர்

B) அம்புஜத்தம்மொள்

C) அஞ்சதலயம்மொள்

D) அசலொம்பிதக அம்தமயொர்

71) பதொல்கொப்பியத்தில் இடம்ப ற்றுள்ள முந்நீர் வழக்கம் எததக்குறிக்கிறது?
A) கடற் யைம்

B) மீன் பிடித்தல்

C) கப் ல் கட்டுதல்

D) உப்பு கொய்ச்சுதல்

72) மருத நில தகொட்தடயின் ததொற்றம் நடுக்கடலில் பசல்லும் கப் ல் த ொல் உள்ளது என்று கூறும் நூல் எது?
A) ட்டினப் ொதல

B) மணிதமகதல

C) புறநொனூறு

D) முல்தலப் ொட்டு

73) " உைபவனப் டுவது நிலத்ததொடு நீதர" என்று கூறும் நூல் எது?
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A) ட்டினப் ொதல

B) மணிதமகதல

C) புறநொனூறு

D) பதொல்கொப்பியம்

74) நீர்க்தகொதவதய நீக்குவது எது?
A) மஞ்சள்

B) ததங்கொய்

C) கீழொ பநல்லி

D) துளசி

75) " ஒத்தொரும் தொழ்ந்தொரும் உயர்ந்தொரும் எவரும்
ஒருதம உளரொகி உலகியல் நடத்தல் தவண்டும்" என்று கூறியவர்?
A) தொயுமொனவர்

B) வள்ளலொர்

C) திரு.வி.க

D) மு.வ

76) வடபமொழியில் முகுந்த மொதல என்னும் நூல் இயற்றியவர்?
A) ப ரியொழ்வொர்

B) குலதசகரொழ்வொர்

C) நம்மொழ்வொர்

D) ஆண்டொள்

77) தநற்றிரவு நல்ல மதழ ப ய்தது. அதனொல் ஏரி குளங்கள் நிரம்பின. - எவ்வதக வொக்கியம்?
A) கலதவத்பதொடர்

B) உைர்ச்சித்பதொடர்

C) பிறவிதனத்பதொடர்

D) பசயப் ொட்டுவிதனத்பதொடர்

78) "

சுத்ததொல் த ொர்த்திய புலித ொல" என்ற உவதமயொல் விளக்கப்ப றும் ப ொருத்தமொன ப ொருதளத்ததர்வு

பசய்க.
A) தவட்தடயொடுதல்

B) சு புலியொதல்

C) நயவஞ்சகம்

D) தவண்டொதவதல

79) நொற்சீர் பகொண்ட அடியில் முதற்சீரிலும் நொன்கொம் சீரிலும் முதல் எழுத்து ஒத்து வருவது?
A) கூதழ தமொதன

B) தமற்கதுவொய் தமொதன

C) முற்று தமொதன

D) ஒரூஉ தமொதன

80) "ஆர்கலி உலகத்து மக்களுக்கு எல்லொம்
ஓதலிற் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உதடதம" என்று கூறும் நூல்?
A) முதுபமொழிக்கொஞ்சி

B) திரிகடுகம்

C) ழபமொழி நொனூறு

D) இனியதவ நொற் து

81) "முந்தத இருந்து நட்தடொர் பகொடுப்பின்
நஞ்சும் உண் ர் நனி நொகரிகர்" என்று கூறும் நூல்?
A) குறுந்பதொதக

B) நற்றிதை

C) ஐங்குறுநூறு

D) புறநொனூறு

82) கீழ்க்கண்டவற்றுள் உவம உருபுகள் யொதவ?
A) புதரய

B) ஒப்

C) உறழ

D) இதவ அதனத்தும்

83) திருக்குறள் இது வதர எத்ததன பமொழிகளில் பமொழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளது?
A) 109
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தற எது?

A) மைமுழொ

B) துடி

C) பதொண்டகம்

D) ஏறுதகொட் தற

85) "எற்று நீர் கங்தக நொவொய்க்கு இதற" இத்பதொடரில் இதற என்று குறிப்பிடப் டு வர் யொர்?
A) இரொமன்

B) இலக்குவன்

C) குகன்

D) ரதன்

86) இந்தியொவின் ததசிய ங்கு வீதம் என்ற நூதல எழுதியவர் யொர்?
A) இரொமொனுஜம்

B) அம்த த்கர்

C) ப ரியொர்

D) இரொஜொஜி

87) " அருவிதல நன்கலம் அதமக்கும் கொதல
ஒருவழித் ததொன்றியொங்கு என்றும் சொன்தறொர்
சொன்தறொர் ொலர் ஆ " என்ற புற நொநூற்று ொடதல இயற்றியவர்?
A) மிதளகிழொன் நல்தவட்டனொர்

B) கண்ைகனொர்

C) தசொழன் நல்லுருத்திரன்

D) கபிலர்

88) "அளவில் சனம் பசலபவொழியொ வழிக்கதரயில் அருளுதடயொர்
உளமதனய தண்ைளித்தொய் உறுதவனில் ரிவகற்றி" என்ற அடிகள் இடம்ப ற்றுள்ள நூல்?
A) ப ரிய புரொைம்

B) சீறொப்புரொைம்

C) கம் ரொமொயைம்

D) நளபவண் ொ

89) "அன்த ப ருக்கிஎனது ஆருயிதரக்கொக்க வந்த
இன் ப்ப ருக்தக இதறதய ரொ ரதம" என்று ொடியவர் யொர்?
A) மொணிக்க வொசகர்

B) தொயுமொனவர்

C) வள்ளலொர்

D) திருநொவுக்கரசர்

90) " பதண்டன் இட்டது வள்ளுகிர் திண்டிறல் புலிதய" என்ற அடியில் உகிர் என் தன் ப ொருள் யொது?
A) நகம்

B) விரல்

C) ததல

D) வொல்

91) உன்னுள் இருக்கும் ஆண்டவனின் அரசு என்னும் நூலிதன எழுதியவர்?
A) டொல்ஸ்டொய்

B) ப ட்ரண்ட் ரஸ்ஸல்

C) கொளிதொசர்

D) கொரல் மொர்க்ஸ்

92) கொந்தியடிகள் எந்த நொடகத்தத ொர்த்து ப ற்தறொரிடம் அன்பு பசலுத்த விரும்பினொர்?
A) அரிச்சந்திரன்

B) க்தப்பிரகலொதன்

C) சிரவைபிதுர் த்தி

D) லவகுசொ

93) நொளிதகரம் என் து எததக்குறிக்கிறது?
A)

தன

C) மூங்கில்
Learning Leads To Ruling

B) ொக்கு
D) பதன்தன
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94) " உலதகொர் அதனவரும் குறிக்தகொளுதடய மனிதரொக இருந்தொல், உலகதம ஒரு நல்ல உருவொகும்" என்று கூறியவர்
யொர்?
A) அம்த த்கர்

B) கொந்தியடிகள்

C) ப ரியொர்

D) தநரு

95) தன் நொட்தட தகப் ற்ற வந்த மொற்றரசதனொடு எதிர்த்து த ொரிடல்?
A) பவட்சி

B) உழிதஞ

C) பநொச்சி

D) கொஞ்சி

96) எந்த ொ வதகயின் ஈற்றடியின் ஈற்றுச்சீர் ஏகொரத்தில் முடிவது சிறப்பு?
A) பவண் ொ

B) ஆசிரியப் ொ

C) கலிப் ொ

D) வஞ்சிப் ொ

97) "அறிபவனப் டுவது த ததயொர் பசொல் தநொன்றல்" என் தில் தநொன்றல் என் தன் யொது?
A) மறத்தல்

B) ப ொறுத்தல்

C) தகளொதம

D) மதித்தல்

98) " ொதனொக்கொ யொகிலுமுன் ற்றல்லொல் ற்றில்தலன்" இடம் ப ற்ற நூல்?
A) நொலொயிரத்திவ்ய பிர ந்தம்

B) ததவொரம்

C) நந்திக்கலம் கம்

D) கலித்பதொதக

99) குறிஞ்சி திதைக்குரிய சிறுப ொழுது?
A) மொதல

B) எற் ொடு

C) தவகதற

D) யொமம்

100) தமிழர் நிலத்தின் தன்தமயின் அடிப் தடயில் எவ்வொறு வதகப் டுத்தினர்?
A) களர்நிலம்

B) உவர்நிலம்

C) பசம்மண் நிலம்

D) கரிசல் மண்
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 16 – Answer Key
1) A
6) D
11) A
16)A
21)D
26)C
31)D
36)B
41)A
46)A
51)A
56)A
61)C
66)C
71)A
76)B
81)B
86)B
91)A
96)B
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2) B
7)A
12)A
17)B
22)D
27)B
32)A
37)B
42)A
47)C
52)A
57)A
62)D
67)A
72)C
77)A
82) D
87)B
92)C
97)B

3) A
8) B
13) B
18)C
23)C
28)C
33)B
38)D
43)A
48)C
53)D
58)B
63)B
68)A
73)C
78)C
83) D
88)A
93)D
98)A

4)D
9)B
14)A
19)B
24)D
29)C
34)A
39)C
44)A
49)A
54)C
59)C
64)C
69)B
74)B
79)D
84) C
89)B
94)B
99)D

5) D
10)A
15)A
20)B
25)B
30)B
35)B
40)C
45)B
50)A
55)B
60)C
65)D
70)A
75)B
80)A
85) C
90)A
95)D
100)A
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