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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 17
1) தமிழ், ததலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஆகிய தமாழிகலள ஒப்புலமப்படுத்தி ஆய்ந்து இலை தனிதயாரு
தமாழிக்குடும்பத்லத சேர்ந்தலை என்ற கருத்லத முன் லைத்தைர்?
A) குமரிைபட்டர்

B) ஈராஸ் பாரதியார்

C) ச

D) பிரான்சிஸ் எல்லிஸ்

ாக்கன்

2) இைற்றுள் எது ததன் திராவிட தமாழி?
A) தகாரகா

B) சகாண்டா

C) சகாயா

D) சகாண்டி

3) "இனிலமயும் நீர்லமயும் தமிதெனல் ஆகும்" என்று கூறும் இைக்கண நூல்?
A) ததால்காப்பியம்

B) சேந்தன் திைாகரம்

C) பிங்கை நிகண்டு

D) தண்டி அைங்காரம்

4) புைைர்கள் கண்டலடந்த குறில், அகைல், தூங்கிலே ைண்ணம் முதைாக இலட தமல்லிலே ைண்ணம் ஈறாக தமிழ்
எத்தலன ைண்ணங்கலளக் தகாண்டுள்ளது?
A) பத்து

B) நூறு

C) ஐம்பது

D) ஒன்பது

5) தூது இைக்கியத்தின் பா ைலக?
A) சேரிலே தைண்பா

B) இன்னிலே சிந்தியல் தைண்பா

C) ைஞ்சிப்பா

D) கலி தைண்பா

6) அன்பரேன் ேல்ை லபயன் - இத்ததாடரில் ேல்ை என்பது?
A) விலனயலட

B) தபயரலட

C) தபயர்ப்பயனிலை

D) விலனப்பயனிலை

7) அண்ணசனாடு ைருைான் -என்பது எவ்ைலக ததாடர்?
A) எழுைாய்த்ததாடர்

B) ததரிநிலை தபயதரச்ேத்ததாடர்

C) சைற்றுலமத்ததாடர்

D) விளித்ததாடர்

8) Morpheme என்ற ஆங்கிைச்தோல்லுக்கு இலணயான தமிழ்ச்தோல்லை சதர்க.
A) ஒலியன்

B) புற அலமப்பு

C) உள்ளலமப்பு

D) உருபன்

9) திடலில் மிதி ைண்டிலய ஓட்டிசனன் என்பது எவ்ைலக விலன?
A) தன் விலன

B) பிற விலன

C) காரண விலன

D) தேயப்பாட்டு விலன

10) குளிர்த்தல் என்பசத குளித்தல் என்றாயிற்று என்று விளக்கம் தந்தைர்?
A) ததா. பரமசிைன்

B) ே.மு. சைங்கடோமி ோட்டார்

C) பண்டிதமணி கதிசரே தேட்டியார்

D) வில்லியம் ச ான்ஸ்

11) கந்தம் என்ற தோல்லின் தபாருள் யாது?
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A) மணம்

B) கைலை

C) சைல்

D) சமல்

12) மாதவி காவியத்லத இயற்றியைர் யார்?
A) ஈசராடு தமிென்பன்

B) தமிழ் ஒளி

C) அப்துல் ரகுமான்

D) ஆைந்தூர் சகா.சமாகன ரங்கன்

13) ேைத்தால் தபாருள் தேய்சத மார்த்தல் பசுமண்
கைத்துநீர் தபய்திரீஇ அற்று. - இக்குறட்பாவில் பயின்று ைரும் அணி எது?
A) உருைக அணி

B) ஏகசதே உருைக அணி

C) எடுத்துக்காட்டு உைலம அணி

D) உைலம அணி

14) தேருக்கினால் துன்பம் தந்தைலர எதனால் தைல்ை சைண்டும்?
A) அறிவு

B) தேல்ைம்

C) வீரம்

D) தபாறுலம

15) தமிழில் எழுதப்பட்ட உைகப்பனுைல் எது?
A) சதைாரம்

B) தமிழ் மூைாயிரம்

C) ோைாயிர திவ்விய பிரபந்தம்

D) திருக்குறள்

16) உைகில் முதன் முதலில் இலணய ைழி மளிலகக்கலட எந்த ோட்டில் ததாடங்கப்பட்டது?
A) இத்தாலி

B) த ர்மனி

C) அதமரிக்கா

D) இங்கிைாந்து

17) "அறிவியல் என்னும் ைாகனம் மீதில்
ஆளும் தமிலெ நிறுத்துங்கள்" என்று கூறியைர் யார்?
A) ஈசராடு தமிென்பன்

B) தமிழ் ஒளி

C) அப்துல் ரகுமான்

D) லைர முத்து

18) ேண்டு எத்தலன அறிவுலடய உயிரிக்கு எடுத்துக்காட்டு?
A) மூன்றறிவு

B) ோன்கறிவு

C) ஐந்தறிவு

D) இரண்டறிவு

19) தமிழில் கிலடக்கப்தபற்ற முதல் இைக்கண நூல் எது?
A) அகத்தியம்

B) தண்டி அைங்காரம்

C) ததால்காப்பியம்

D) பிங்கை நிகண்டு

20) இஸ்சரா வின் தலைைர் பதவி ஏற்ற முதல் தமிெர் யார்?
A) அப்துல் கைாம்

B) மயில்ோமி அண்ணாதுலர

C) சிைன்

D) ைளர்மதி

21) யைனப்பிரியா என்று அலெக்கப்படும் தபாருள் எது?
A) தேல்

B) மஞ்ேள்

C) மிளகாய்

D) மிளகு

22) அசரபியர் ைணிகம் தேய்த இடம் எவ்ைாறு அலெக்கப்பட்டது?
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A) கலட வீதி

B) பந்தர்

C) ேந்லத

D) ைணிக வீதி

23) "ேன்கை தைறுக்லக துஞ்சும் பந்தர்" என்ற அடிகள் இடம் தபற்ற நூல் எது?
A) பதிற்றுப்பத்து

B) பரிபாடல்

C) புறோனூறு

D) அகோனூறு

24) ததான்மக் கருத்துகளின் அடிப்பலடயில் எழுதாமல் மக்கள் ைாழ்வியல் தேறிகலள தைளிப்படுத்தும் இைக்கியம்
எது?
A) ேங்க இைக்கியங்கள்

B) ததால்காப்பியம்

C) சிைப்பதிகாரம்

D) மணிசமகலை

25) பரிதிமாற்கலைஞர் கீழ்க்கண்ட எந்த நூலுக்கு உலர எழுதியுள்ளார்?
A) மூதுலர

B) தமிழ் விடு தூது

C) நீதிதேறி விளக்கம்

D) மதுலரக்கைம்பகம்

26) 85 என்ற எண்ணுக்கு இலணயான தமிழ் எண்லண சதர்க.
A) அரு

B) ருஅ

C) உரு

D) கரு

27) " சதன் கைந்து பால் கைந்து தேழுங்கனித்தீஞ் சுலைகைந்துஎன்

ஊன்கைந்து உயிர்கைந்து உைட்டாமல்

இனிப்பதுசை" என்று ைள்ளைார் யாருலடய பாடலை சுலைக்கிறார்?
A) அப்பர்

B) சுந்தரர்

C) மாணிக்கைாேகர்

D) சேக்கிொர்

28) "இலணயடி ததாழுது வீழ்ந்தனசள மடதமாழி"- இவ்ைடியில் மடதமாழி என்று குறிப்பிடப்படுபைர் யார்?
A) பாஞ்ோலி

B) கண்ணகி

C) சகாப்தபருந்சதவி

D) சீலத

29) "தமிதொளிலய மாதங்களிசை ோய்க்காலம சைண்டும் இைைே நூற்கெகங்கள் எவ்விடத்தும் சைண்டும்" என்று
பாடல் எழுதியைர் யார்?
A) லைர முத்து

B) ைாணி தாேன்

C) பாரதிதாேன்

D) தாராபாரதி

30) "தபண்கள் கல்வி கற்றாதைாழிய ேமூக மாற்றங்கள் ஏற்படா" என்று உறுதியாக எடுத்துலரத்தைர்?
A) பாரதிதாேன்

B) அம்சபத்கர்

C) தபரியார்

D) பாரதியார்

31) "தேய்பைன் கருவி நிைம் தேயல் காைம்
தேய்தபாருள் ஆறும் தருைது விலனசய" என்று கூறும் இைக்கண நூல் எது?
A) ததால்காப்பியம்

B) ேன்னூல்

C) தண்டி அைங்காரம்

D) மாறன் அைங்காரம்

32) தமல்ைப்சபசினான் என்பதன் இைக்கணக்குறிப்பு தருக.
A) குறிப்பு விலனதயச்ேம்
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D) குறிப்பு தபயதரச்ேம்

33) ஒழுக்கம் இல்ைாதைன் சமற்தகாண்ட தைம் எதற்கு ஒப்பாக கூறப்படுகிறது?
A) புதரில் விலதத்த விலத
B) கடலில் கலரத்த தபருங்காயம் சபான்றது
C) எலியும் பூலனயும் சபாை
D) கயிறு திரித்தல் சபான்றது
34) "மாலுமி இல்ைாத கட்டுமரம் சபாை" என்ற உைலமயால் விளக்கப்தபறும் தபாருத்தமான தபாருலள சதர்க.
A) ஓடுதல்

B) மூழ்குதல்

C) துன்பப்படுதல்

D) அழிதல்

35) தபாருந்தச்தோல்லைக் கண்டறிக.
A) பாணன், பாடினி
B) ஆயர், ஆய்ச்சியர்
C) பரதர், உலெத்தி
D) குறைர், குறத்தி
36) "மாசயான் தகாப்பூழ் மைர்ந்த தாமலரப்
பூசைாடு புலரயுஞ் சீரூர் பூவில்" என்று பரிபாடல் ைரிகள் கூறுைது சபாைசை இன்றும் சகாவிலும் ததருக்களும் எங்கு
காணப்படுகின்றன?
A) கும்பசகாணம்

B) மதுலர

C) காஞ்சி

D) மாமல்ைபுரம்

37) முட்டு என்பதன் தபாருள் யாது?
A) குவியல்

B) தேற்றி

C) மலெ

D) ேைம்

38) சுைாமிோத சதசிகர் யாரிடம் கல்வி தபற்றார்?
A) ஈோன சதசிகர்

B) மயிசைறும் தபருமாள்

C) தாண்டை மூர்த்தி

D) மகாலிங்கம்

39) " நீ தந்த நீர் இது; நீ தந்த சீர் இது;
நீ தந்த ஒளியும் இஃசத" என்ற ைரிகள் இடம் தபற்ற கவிலத எது?
A) தபாங்கல் ைழிபாடு

B) உெவின் சிறப்பு

C) ேச்சிதானந்தன்

D) முடியரேன்

40) பறம்பு மலையில் ேடந்த விொவில் முடியரேனுக்கு கவியரசு பட்டம் ைெங்கியைர் யார்?
A) குன்றக்குடி அடிகளார்

B) மலறமலை அடிகள்

C) திரு.வி.க

D) மு.ைரதராேனார்

41) மல்லிலகப்பூ என்பதன் இைக்கணக்குறிப்பு தருக.
A) அன்தமாழித்ததாலக

B) இருதபயதராட்டு பண்புத்ததாலக

C) குறிப்பு தபயதரச்ேம்

D) ஏொம் சைற்றுலமத்ததாலக
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42) ஜி.யூ.சபாப் தமிழ்தமாழி பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கட்டுலரகலள ஆங்கிைத்தில் எழுதிய ஏடு எது?
A) நியூ இந்தியா

B) இந்தியன் ேஞ்சிலக

C) இந்தியாவின் ததால்தபாருள் ஆய்வு D) B) மற்றும் C)
43) அஞ்ேலையம்மாள் எந்த இயக்கத்தில் கைந்துதகாண்டு தமது தபாது
A) சுசதசி இயக்கம்

B) உப்புச் ேத்தியாகிரகம்

C) ஒத்துலெயாலம இயக்கம்

D) ேட்ட மறுப்பு இயக்கம்

ைாழ்க்லகலய ததாடங்கினார்?

44) லை.மு.சகாலத ோயகி அம்மாள், ருக்குமணி ைட்சுமிபதி முதலியைர்கசளாடு ேட்பு தகாண்டு தபண்ணடிலமக்கு
எதிராக குரல் தகாடுத்தைர்?
A) அம்பு த்தம்மாள்

B) அேைாம்பிலக அம்லமயார்

C) அஞ்ேலையம்மாள்

D) முத்துைட்சுமி தரட்டி

45) பகுத்தறிவுக்கவிராயர் ைாழ்ந்த காைம்?
A) 25.09.1899 - 23.05.1981

B) 22.07.1915 - 07.08.1974

C) 07.10.1920 - 03.12.1998

D) 07.02.1902 - 15.01.1981

46) " புண்சுமந்சதாம் ேந்தி புலடத்ததன்னார் புண்ணியனார்
மண்சுமந்தார் என்றுரு குைார்." இப்பாடல் ைரிகள் இடம்தபற்ற நூல் எது?
A) தபரிய புராணம்

B) திருவிலளயாடற்புராணம்

C) சதைாரம்

D) திருைாரூர் ோன்மணி மாலை

47) "ேற்தபயர் எடுத்திட சைண்டும்! ோளும்
ேன்றாக படித்து நீ முன்சனற சைண்டும்!" என்ற ைரிகளின் பலடப்பாளி?
A) தாரா பாரதி

B) முடியரேன்

C) ைாணிதாேன்

D) கண்ணதாேன்

48) கரியமால் சகாவில் இடம்தபற்றுள்ள ேகரம்?
A) மதுலர

B) தேன்லன

C) திருதேல்சைலி

D) தஞ்ோவூர்

49) 'அகனமர்ந்து ஈதலின் ேன்சற' என்ற ததாடரில் அடிக்சகாடிட்ட தோல்லுக்கு
A) கலடப்சபாலி

B) முதற்சபாலி

C) இலடப்சபாலி

D) அகம் என்பதன் மரூஉ

இைக்கணக்குறிப்பு தருக.

50) 'ைேன ேலட லகைந்த ைல்ைாளர்' என்று பரிதிமாற்கலைஞரால் பாராட்டப்பட்டைர்?
A) திருைாைடுதுலற ஆதீனத்தார்

B) ஆறுமுக ோைைர்

C) மீனாட்சி சுந்தரனார்

D) திரு.வி.க

51) "கன்னல் தபாருள் தரும் தமிசெ நீ ஓர் பூக்காடு: ோசனார் தும்பி!" என்று தமிழ்க்காதல் தகாண்டைர்?
A) பாரதிதாேன்

B) பாரதியார்

C) அப்துல் ரகுமான்

D) ஈசராடு தமிென்பன்

52) யாருலடய பாடல்களில் கம்பனின் மிடுக்லகயும் பாரதியின் சினப்சபாக்லகயும் ஒருமித்து காணைாம்?
A) தமிதொளி
Learning Leads To Ruling

B) பட்டுக்சகாட்லட கல்யாண சுந்தரம்
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D) ேச்சிதானந்தன்

53) சபராசிரியர் சுந்தரனார் மசனான்மணியம் என்னும் கவிலத ோடகக் காப்பியத்லத தைளியிட்ட ஆண்டு?
A) 1899

B) 1892

C) 1891

D) 1894

54) பதிசனொம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் சதான்றிய ோடகங்கள்?
A) குறைஞ்சி ோடகம்

B) பள்ளு ோடகம்

C) ஓரங்க ோடகம்

D) தோண்டி ோடகம்

55) திேம்பர் என்ற தோல்லின் இைக்கணக்குறிப்பு தருக.
A) சிலனயாகுதபயர்

B) இருதபயதராட்டுப்பண்புத்தலக

C) காைைாகுதபயர்

D) இடைாகுதபயர்

56) கமைா சிரித்தாய் என்பது என்ன ைழு?
A) பால்ைழு

B) இடைழு

C) காைைழு

D) மரபு ைழு

57) பாேைலை என்பதன் தபாருள்?
A) மாயைலை

B) ஒருைலக சோய்

C) முழுலம தபறாத பாடல்

D) இைக்கணப்பிலெ

58) "மாதவி சைலிப் பூக ைனந்ததாறும் ையல்கள் சதாறும்
ஓதிய உடம்பு சதாறும் உயிதரன உைாய தன்சற." -இப்பாடல் அடிகள் இடம்தபற்ற நூல்?
A) தபரிய புராணம்

B) ோைாயிர திவ்வியபிரபந்தம்

C) ேந்திக்கைம்பகம்

D) கம்பராமாயணம்

59) தேன்லன எழும்பூர் அருங்காட்சியகத்தில் எத்தலன காட்சியகங்கள் உள்ளன?
A) 12
C) 8

B) 10
D) 13

60) "புகதெனின் உயிரும் தகாடுக்குைர்
பழிதயனின் உைகுடன் தபறினும் தகாள்ளைர்" என்ற அடிகள் இடம் தபற்ற நூல்?
A) அகோனூறு

B) ேற்றிலண

C) பட்டினப்பாலை

D) புறோனூறு

61) ேன்னூலுக்கு காண்டிலகயுலர கண்டைர்?
A) இராமச்ேந்திரக்கவிராயர்

B) ஆறுமுக ோைைர்

C) இராமானுேக்கவிராயர்

D) பிள்லளப்தபருமாள் ஐயங்கார்

62) பறப்பதலனவிட நிைத்தில் ேடப்பதலனசய மிகவும் விரும்பும் பறலை எது?
A) காகம்

B) மயில்

C) மரகதப்புறா

D) லமனா

63) யாரால் இவ்வுைகம் அழிந்து சபாகாமல் நிலைதபற்றிருக்கிறது?
A) தபாறுலமயுலடயைர்கள்
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B) ேன்றி மறைாதைர்கள்
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D) பண்புலடயைர்கள்

64) "நீடிய பிணியால் ைருந்துகின்சறார் என்
சேர்உறக் கண்டுளந் துடித்சதன்" என்பது யார் கூற்று?
A) தாயுமானைர்

B) மாணிக்கைாேகர்

C) ைள்ளைார்

D) அருணகிரி ோதர்

65) "திங்கலள பாம்பு தகாண்டற்று" - என்று அறிவியல் தேய்தி கூறும் இைக்கியம் எது?
A) திருக்குறள்

B) புறோனூறு

C) திருைாேகம்

D) ததால்காப்பியம்

66) கலிலிசயா எலதப் படிப்பதில் தமக்கிருக்கும் விருப்பத்லத தந்லதயாரிடம் ததரிவித்தார்?
A) அறிவியல்

B) ைானியல்

C) மருத்துைம்

D) இலே

67) தந்லத தபரியார், சபரறிஞர் அண்ணா ஆகிசயாரிடம் தேருங்கிப்பெகியைர் யார்?
A) ைாணிதாேன்

B) உடுமலை ோராயண கவி

C) மருதகாசி

D) முடியரேன்

68) 'தனிக்குறில் முன் உயிர் ைரின் இரட்டும்' என்னும் நூற்பாவின்படி புணர்ந்துள்ளலத சதர்க.
A) பைாச்சுலள

B) நூைாலட

C) மாவிலை

D) கண்ணெகு

69) நீைாம்பிலக யாருலடய மகள் ஆைார்?
A) குன்றக்குடி அடிகளார்

B) மலறமலையடிகளார்

C) கிருபானந்தைாரியார்

D) உ.சை.ோ

70) குமர குருபரர் பிறந்த ஊர் எது?
A) தேங்கப்படுத்தான் காடு

B) திருதைண்காடு

C) திருலைகுண்டம்

D) திருப்பனந்தாள்

71) "ோடா தகான்சறா காடா தகான்சறா
அைைா தகான்சறா மிலேயா தகான்சறா" இப்பாடலில் எப்பாைலக ைந்துள்ளது?
A) கலிப்பா

B) ைஞ்சிப்பா

C) ஆசிரியப்பா

D) சேரிலே தைண்பா

72) சீறாப்புராணத்தில் உள்ள விருத்தப்பாக்களின் எண்ணிக்லக?
A) 5027

B) 3615

C) 3363

D) 5047

73) மாலை ைாங்கி ைா என்று கூறும் இைக்கியம் எது?
A) பள்ளு

B) தூது

C) குறைஞ்சி

D) பிள்லளத்தமிழ்

74) தமிழ்ோட்டு தபர்னாட்ஷா என்று அலெக்கப்படுபைர் யார்?
A) திரு.வி.க
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B) மு.ைரதராேனார்
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D) அறிஞர் அண்ணா

75) மாங்குடி மருதோலர ஆதரித்தைர்?
A) குமணன்

B) பாரி

C) ேன்னன்

D) தேடுஞ்தேழியன்

76) இலறைலன ஆடல் கண்டருளிய அணங்கு எது?
A) துர்க்லக

B) பிடாரி

C) காளி

D) சூலி

77) சபாற்றுதல் என்பது?
A) தபருலம அறிந்து ஒழுகல்

B) சுற்றத்தாலரக் சகாபிக்காலம

C) அன்பால் சேர்ந்தைலரப் பிரியாலம

D) அறிவில்ைார் சபச்லேப்தபாறுத்தல்

78) முதன் முதைாக நூல்நிலையம் அலமத்தைர்கள்?
A) இத்தாலியர்கள்

B) ஆங்கிசையர்கள்

C) அதமரிக்கர்கள்

D) கிசரக்கர்கள்

79) உங்களுலடய தருமமும் கருமமும் உங்கலளக்காக்கும் என்று கூறியைர்?
A) அசயாத்திதாேப்பண்டிதர்

B) ைள்ளைார்

C) அம்சபத்கர்

D) கவிமணி

80) காமராேர் ஆட்சிக்காைத்தில் கல்வி அலமச்ேராய் இருந்தைர்?
A) ஆர். தைங்கட்ராமன்

B) சி.சுப்பிரமணியன்

C) மு. ஏழுமலை

D) ே.மணிைண்ணன்

81) தகாத்துக்கறி என்ற தோல்லை பிரித்து எழுதுக.
A) தகாத்து+கறி

B) தகாந்து+கறி

C) தகாண்டு+கறி

D) சகாதி + கறி

82) ஞாயிறு என்ற தோல்லின் எதிர்ச்தோல் தருக.
A) இருள்

B) நீர்

C) ஞாைம்

D) திங்கள்

83) ைழூஉச்தோல் நீக்கி எழுதுக.
A) அைசமலு

B) அைர்சமல்

C) அைகுசமழ்

D) அளர்சமல்

84) தைறாக தபாருந்தியுள்ள இலணலயத் சதர்க.
A) குருகு - ோலர
B) உரி - பண்டம் லைக்க உதவும் ததாங்கு கயிறு
C) இலர - ஒலி
D) உலற - நீர்த்துளி
85) தபாதி என்ற தோல்லின் எதிர்மலற விலனதயச்ேம்?
A) தபாதியாலம
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B) தபாதியாத
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D) தபாதியான்

86) கயல்விழி ைந்தாள் இைக்கணக்குறிப்பு தருக.
A) அன்தமாழித்ததாலக

B) இருதபயதராட்டுப்பண்புத்ததாலக

C) எழுைாய் சைற்றுலம

D) மூன்றாம் சைற்றுலம

87) ஒரு தபயர்ச்தோல்லை விலனச்தோல்ைாக மாற்ற அளதபடுப்பது?
A) இன்னிலேயளதபலட

B) தேய்யுளிலேயளதபலட

C) தோல்லிலேயளதபலட

D) ஒற்றளதபலட

88) எதற்கும் அஞ்ோமல் ஏறுசபால் ேடக்க சைண்டும் - விலடக்சகற்ற வினாலைத் சதர்ந்ததடு.
A) ஏறு என்ன தேய்தது?

B) என்ன தேய்ய சைண்டும்?

C) எப்படி ேடக்க சைண்டும்?

D) எப்படி எதுசபால் ேடக்க சைண்டும்?

89) இலறைா நீ எனக்கு அருளாகசை - எவ்ைலகத்ததாடர்?
A) பிறவிலனத்ததாடர்

B) உடன்பாட்டுத்ததாடர்

C) தேய்விலனத்ததாடர்

D) வியங்சகாள் ததாடர்

90) "ைானூர் மதியம் சபால் லைகலும் சதயுசம
தாசன சிறிசயார் ததாடர்பு." இவ்ைடிகள் இடம்தபற்ற நூல் எது?
A) ோன்மணிக்கடிலக

B) ோைடியார்

C) முதுதமாழிக்காஞ்சி

D) மூதுலர

91) ஐந்திலண எழுபது என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
A) மூைாதியார்

B) மாறன் தபாலறயனார்

C) தபாய்லகயார்

D) கண்ணன் சேந்தனார்

92) பதிதனண் சமற்கணக்கு என்ற தபயர் தகாண்ட நூல் எது?
A) ேங்க இைக்கியம்

B) அற இைக்கியம்

C) பக்தி இைக்கியம்

D) ததால்காப்பியம்

93) ைஞ்சி தேடும்பாட்டு என்ற சைறு தபயர் தகாண்ட நூல் எது?
A) திருமுருகாற்றுப்பலட

B) பட்டினப்பாலை

C) மலைபடுகடாம்

D) முல்லைப்பாட்டு

94) ஐம்தபரும் காப்பியங்களுள் ஒன்றான ைலளயாபதி எச்ேமயத்லதச் ோர்ந்தது?
A) தபௌத்தம்

B) லேைம்

C) லைணைம்

D) ேமணம்

95) உைதகைாம் என்று இலறைன் அடிதயடுத்துக்தகாடுக்கப் பாடப்பட்ட நூல்?
A) திருவிலளயாடற்புராணம்

B) திருைாேகம்

C) தபரிய புராணம்

D) திருைாரூர் ோன்மணி மாலை

96) கண்ணி நுண் சிறுதாம்பு - என்ற அடிகலளவுலடய பாடலை இயற்றியைர்?
A) ேம்மாழ்ைார்

B) தபரியாழ்ைார்

C) திருமங்லகயாழ்ைார்

D) மதுரகவியாழ்ைார்
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97) திருவிலளயாடற் புராணத்தின் மதுலரக்காண்டம் எத்தலன படைங்கலள உலடயது?
A) 18
C) 16

B) 30
D) 13

98) வீலரப்பிள்லளத்தமிழ் என்ற நூலை இயற்றியைர்?
A) அண்ணாமலை தரட்டியார்

B) கதிசரேஞ்தேட்டியார்

C) குமரகுருபரர்

D) தேன்னைர்

99) சைதாரண்யபுராணம் என்ற தமாழிதபயர்ப்பு நூலை எழுதியைர் யார்?
A) ே.மு சைங்கடோமி ோட்டார்

B) ஆறுமுக ோைைர்

C) பரஞ்சோதி முனிைர்

D) அேைாம்பிலக அம்லமயார்

100) "நீராரும் கடலுடுத்த" எனத்ததாடங்கும் தமிழ்த்தாய் ைாழ்த்து இடம்தபற்ற நூல்?
A) ஆனந்த மடம்

B) இரகசிய ைழி

C) மசனான்மணியம்

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

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

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

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