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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 19 

1) தமிழக அரசு எட்டாம் வகுப்பு வரர படித்த இளம் பபண்களுக்கான 

திருமண உதவித்பதாரகரை ைாருரடை பபைரில் வழங்கிவருகிறது? 

A) அஞ்சரைைம்மாள்           B) முத்துைட்சுமி பரட்டி 

C) மூவலூர் இராமாமிர்தம்        D) அம்புஜத்தம்மாள் 

2) பாகிஸ்தானில் பபண்கல்வி வவண்டுபமனப் வபாராடிைவபாது மைாைாவின் வைது? 

A) 13                   B) 12 
C) 14                   D) 15 
3) எந்தக் கல்வி உதவித் திட்டம் பட்டவமற்படிப்புக்கு வரக பசய்கிறது? 

A) சிவகாமி அம்ரமைார் கல்வி உதவித்திட்டம் 

B) ஈ.வவ.ரா - நாகம்ரம இைவசக்கல்வி உதவித்திட்டம் 

C) மணிைம்ரமைார் கல்வி உதவித்திட்டம் 

D) முத்துைட்சுமி பரட்டி கல்வி உதவித்பதாரக 

4) முப்பபண்மணிகள் வரைாறு என்ற நூலிரன இைற்றிைவர்? 

A) நீைாம்பிரக அம்ரமைார்     B) முத்துைட்சுமி பரட்டி 

C) சாவித்திரிபாய்பூவை                D) ஈ.த.இராவஜஸ்வரி அம்ரமைார் 
5) வில்வாள் - இைக்கணக்குறிப்பு தருக. 

A) உவரமத்பதாரக                    B) உருவகம் 

C) உம்ரமத்பதாரக                     D) வவற்றுரமத்பதாரக 

6)  கற்ற பபண்ணின் குடும்பவம பல்கரைக்கழகமாக மிளிரும் என்பரதக்காட்டும் நூல்? 

A) திருக்குறள்                    B) நான்மணிக்கடிரக 

C) குடும்பவிளக்கு           D) இருண்டவீடு 

7) "விரதைாரம நாறுவ வித்துஉள; வமரதக்கு 

உரரைாரம பசல்லும் உணர்வு"  என்று கூறும் நூல் எது? 

A) ஏைாதி                      B) சிறுபஞ்சமூைம் 

C)திரிகடுகம்               D) பழபமாழி நானூறு 

8) விரதைாரம - இைக்கணக்குறிப்பு தருக. 

A) எதிர்மரற பதாழிற்பபைர்         B) ஈறுபகட்ட எதிர்மரறப் பபைபரச்சம் 

C) விரனமுற்று                                D) விரனபைச்சம் 

9) " நல்ை வரைாறுகரளப் படித்தால்தான்  இளம் உள்ளத்திவை புது முறுக்கு ஏற்படும்." என்று  கூறிைவர்? 

A) வநரு                                   B) பபரிைார் 
C) அறிஞர் அண்ணா         D) பாரதிதாசன் 

10) அறிஞர் அண்ணா ஆசிரிைராகப் பணிைாற்றிை இதழ்? 

A) குடிைரசு                        B) திராவிடநாடு 
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C) விடுதரை                    D) புரட்சி 

11) இந்திைபமாழிகள் அரனத்திலும் உள்ள ஓரைச்சுவடிகள் எங்குப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன? 

A) கன்னிமரா நூைகம்                      B) திருவனந்தபுரம் நடுவண் நூைகம் 

C) பகால்கத்தா வதசிை நூைகம்     D) தஞ்ரச சரசுவதி மகால் நூைகம் 

12) வதசிை நூைக நாள் எது? 

A) ஆகஸ்ட் 9                    B) ஆகஸ்ட் 10 

C) ஆகஸ்ட் 11                 D) ஆகஸ்ட் 12 

13) பமாழிப்பைன்பாட்ரட முழுரமைாக்கும் பசால்வரக எது? 

A) பபைர்ச்பசால்                   B) விரனச்பசால் 

C) இரடச்பசால்                   D) உரிச்பசால் 

14) பழங்காைத்தில் திரச அறிை காந்த ஊசிரைப் பைன்படுத்தினர் என்பரத அறிை உதவும் நூல்? 

A) பட்டினப்பாரை                    B) மணிவமகரை 

C) பதிற்றுப்பத்து                        D) புறநானூறு 

15) பண்ரடத்தமிழரின் கிழக்குக்கடற்கரரப் பகுதியிலிருந்த புகழ்பபற்ற துரறமுகங்கள் எரவ? 

A) மங்களூர்                       B) முசிறி 

C) விழிஞம்                        D) காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

16) "ைவனர் தந்த விரன மாண் நன்கைம் பபான்பனாடு வந்து கறிபைாடு பபைரும்"   என்ற அகநானூற்று வரிகள் 

எந்த துரறமுகத்ரதப்பற்றிக்   கூறுகிறது? 

A) பகாற்ரக                       B) முசிறி 

C) பதாண்டி                        D) காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

17) பபருங்கற்காைத்ரதச்வசர்ந்த முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம்? 

A) ஆதிச்சநல்லூர்                      B) அரிக்கவமடு 

C) பகாற்ரக                                   D) வகாரவ 

18) நாட்டுப்புற அரமப்பிலிருந்து வதான்றிை பாவரக எது? 

A) பள்ளு                                  B) பவண்பா 
C) குறவஞ்சி                           D) சிந்து 

19) " ரவரை அன்ன வழக்குரட வாயில்" என்ற அடிகள் இடம்பபற்ற நூல்? 

A) பட்டினப்பாரை                           B) முல்ரைப்பாட்டு 

C) அகநானூறு                                 D) மதுரரக்காஞ்சி 

20) இமிழிரச - இைக்கணக்குறிப்பு தருக. 

A) பண்புத்பதாரக                       B) விரனத்பதாரக 

C) உம்ரமத்பதாரக                   D) அன்பமாழித்பதாரக 

21) நிரைஇை - இைக்கணக்குறிப்பு தருக. 

A) இன்னிரச அளபபரட               B) பசய்யுளிரச அளபபரட 

C) பசால்லிரச அளபபரட             D) இரசநிரற அளபபரட 
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22) காஞ்சி என்பதன் பபாருள்? 

A) நிரைைாரம B) வளம் C) இனிரம  D) தரைநகரம் 

23) இரவில் பசைல்படும் கரடவீதி எது? 

A) நாளங்காடி                            B) பல்ைங்காடி 

C) அல்ைங்காடி                         D) நல்ைங்காடி 

24) கிராமச்சந்ரதயின் வநாக்கம் என்ன? 

A) கிராமப்பபாருளாதார முன்வனற்றம் 

B) மக்களின் அடிப்பரடத்வதரவகரள நிரறவு பசய்தல் 

C) வவரை வாய்ப்பிரன ஏற்படுத்தல் 

D) கைப்படமற்ற பபாருரள வழங்குதல் 

25) பதால்காப்பிைர் வரகப்படுத்திை ஆகுபபைர்கள் எத்தரன? 

A) ஏழு                                B) எட்டு 

C) பதிரனந்து                D) இருபது 

26) 'இரண்டு கிவைா பகாடு' எவ்வரக ஆகுபபைர்? 

A) முகத்தைளரவ                           B) எடுத்தைளரவ 

C) எண்ணைளரவ                           D) நீட்டைளரவ 

27) கீழ்க்கண்டவற்றுள் சான்றாண்ரமரைத் தாங்கும் தூண்கள் ைாரவ? 

a ) பிறரிடம்  பசலுத்துதல் 

b) பழிக்கு நாணுதல் 

c) அரனவரிடமும் இரக்கம், இணக்கம், உண்ரமவைாடு இருத்தல் 

d) பணிவுடன் நடத்தல் 

A) a), b), d) சரி                 B) a), b), c) சரி 

C) a), b) சரி                      D) a), d) சரி 

28) "ஊழி பபைரினும் தாம்பபைரார் சான்றாண்ரமக்(கு) 

ஆழி எனப்படு வார்." இக்குறளில் பயின்று வரும் அணி எது? 

A) உருவக அணி                             B) வவற்றுரம அணி 

C) ஏகவதச உருவக அணி            D) எடுத்துக்காட்டு உவரம அணி 

29) தமிழர் அழகிைலின் பவளிப்பாடு? 

A) ஓவிைங்கள்                   B) சிற்பங்கள் 

C) நடனம்                             D) மரனயிைல் 

30) கவிரதகள் இைற்றுவதுடன் சிறப்பாக பாடும் திறன் பபற்றவர்? 

A) சு.வில்வ ரத்தினம்                   B) சு.முத்து 

C) நா.முத்துக்குமார்                      D) யுகபாரதி 

31) ஐங்குறுநூற்றில் அரமந்த மருதத்திரனப் பாடரைகரளப் பாடிைவர்? 

A) அம்மூவனார்                  B) வபைனார் 
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C) ஓரம்வபாகிைார்               D) ஓதைாந்ரத 

32) ஐங்குறுநூற்ரற பதாகுப்பித்தவர் ைார்? 

A) பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி 

B) ைாரனக்கட்வசய் மாந்தரஞ்வசரல் இரும்பபாரற 

C) நன்னன்வசய் நன்னன் 

D) புைத்துரற முற்றிை கூடலூர் கிழார் 
33) கீழ்க்கண்டவற்றுள் ைாரனரைக்குறிக்கும் பசாற்கள் எரவ? 

a) களபம்                           b) மாதங்கம் 

c) வாரணம்                      d) வவழம் 

A) d) மட்டும்                   B) a), b), c) சரி 

C) a), b) சரி                       D) a),  b), c), d) சரி 

34) பஜைவமாகனின் சிறுகரதத்பதாகுப்பு எது? 

A) ைாரன டாக்டர்                B) அறம் 

C) மத்தகம்                               D) ஊரமச்பசந்நாய் 

35) கீழ்க்கண்டவற்றுள் பபாருந்தாரதத் வதர்ந்பதழுதுக. 

A) அங்கம்                 B) பஞ்சம் 

C) பண்டம்                D) அப்பம் 

36) அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழ் தாக்கத்தால் விரளந்த சிறந்த சந்த இைக்கிைம்? 

A) திருமுருகன் பள்ளு                 B) காவடிச்சிந்து 

C) வீரரத்தைபுராணம்                 D) சங்கரன்வகாவில் திரிபந்தாதி 

37) பவள்ளிவீதிைார் இைற்றிை பாடல் இடம்பபற்ற நூல்? 

A) பதிற்றுப்பத்து                B) கலித்பதாரக 

C) குறுந்பதாரக                 D) நற்றிரண 

38) "புகழ் எனின் உயிருங் பகாடுக்குவர்; பழி எனின் 

உைகுடன் பபறினும் பகாள்ளைர்"  என்று கூறிைவர்? 

A) கடலுள் மாய்ந்த இளம்பபரு வழுதி     B) பநடுஞ்பசழிைன் 

C) கருணாகரத்பதாண்ரடமான்               D) நக்கீரர் 
39) நட்சத்திர மாரை என்னும் நூரை எழுதிைவர்? 

A) பூரணலிங்கனார்                     B) ஆறுமுக நாவைர் 
C) சி.ரவ.தாவமாதரனார்          D) வீரமாமுனிவர் 
40) அறத்துப்பாலில் உள்ள இைல்களின் எண்ணிக்ரக? 

A) ஐந்து                       B) நான்கு 

C) மூன்று                   D) இரண்டு 

41) சிவகங்ரக அரசுக்கல்லூரியில் தமிழ்ப்வபராசிரிைராக பணிபுரிந்தவர்? 

A) மீரா                        B) வமத்தா 
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C) பிரமிள்                   D) ஈவராடு தமிழன்பன் 

42) தமிழ்நாட்டில் நடந்த முதல் கவிைரங்கம் எந்தத்தரைப்பில் நரடபபற்றது? 

A) அழகு                  B) தமிழ் 

C) எழில்                   D) குறள் 

43) குண்டைவகசி நூலுக்கு மறுப்பாக எழுதப்பட்ட நூல் எது? 

A) நாககுமாரக்  காவிைம்                 B) ைவசாதரக் காவிைம் 

C) உதைணக்குமாரக்காவிைம்        D) நீைவகசி 

44) "வறிது நிரைஇை காைமும்"  என்ற புறநானூற்று அடிகரள எழுதிைவர்? 

A) புல்ைாங்காடனார்                 B) உரறயூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் 
C) மாங்குடி மருதனார்              D) பபருங்பகளசிகனார் 
45) அறிவிைல் தமிழின் முன்வனாடி என்று வபாற்றப்படுபவர்? 

A) வசக்கிழார்                           B) கபிைர் 
C) பப.நா.அப்புசாமி               D) பந.துரர ரவைாபுரி 

46) தவறாக பபாருந்தியுள்ள இரணரைத்வதர்க. 

A) அக்னிச்சிறகுகள்    - அப்துல்கைாம் 

B) அறிவிைல் தமிழ்     - வா.பச.குழந்ரதசாமி 

C) கணினிரை விஞ்சும் மனிதமூரள - கா. விசைரத்தினம் 

D) பபாங்கிபைழு வகணி   - அழகிை பபரிைவன் 

47) 'புலியிடம் ஆடு மாட்டிக் பகாண்டது' என்ற விரடக்வகற்ப வினாரவத்வதர்ந்பதடு. 

A) ஆடு மாட்டிக் பகாண்டதா? 

B) எதனிடம் ஆடு மாட்டிக்பகாண்டது? 

C) ஆடு புலியிடமா மாட்டிக்பகாண்டது? 

D) எங்வக ஆடு மாட்டிக்பகாண்டது? 

48) ைாரரத்தான் நம்புவவதா வபரத பநஞ்சம் - எவ்வரக வாக்கிைம் 

A) வினா வாக்கிைம்             B) பசய்தி வாக்கிைம் 

C) உணர்ச்சி வாக்கிைம்      D) பசைப்பாட்டு வாக்கிைம் 

49) முருகன் அடங்கினான் - எவ்வரகத்பதாடர்? 

A) தன்விரனத்பதாடர்             B) பிறவிரனத்பதாடர் 
C) கட்டரளத்பதாடர்                D) பசைப்பாட்டுவிரனத்பதாடர் 
50) 'சுதந்திரப்பறரவ வபாை' என்ற உவரமைால் விளக்கப்பபறும் பபாருரளத்வதர்க. 

A) மகிழ்ச்சி                            B) விரரவு 

C) விடுதரை                        D) திைாகம் 

51) அடிவதாறும் இறுதிச்சீரின் இறுதி ஒன்றிவரத்பதாடுப்பது? 

A) வமாரன                           B) எதுரக 

C) இரைபு                              D) முரண் 
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52) அறனறிந்து மூத்த அறிவுரடைார் வகண்ரம 

திறனறிந்து வதர்ந்து பகாளல் - இதில் அரமந்துள்ள பதாரட? 

A) இரைபு                            B) அந்தாதி 

C) பபாழிப்பு                         D) ஒரூஉ 

53) கல்விக்கண் திறந்தவர் என்று காமராசரர பாராட்டிைவர் ைார்? 

A) அறிஞர் அண்ணா        B) முத்துராமலிங்கர் 
C) பபரிைார்                          D) பாரதிதாசன் 

54) ஆசிைக்கண்டத்தின் இரண்டாவது பபரிை நூைகம் எது? 

A) அண்ணா நூற்றாண்டு நூைகம்   B) கல்கத்தா வதசிை நூைகம் 

C) தஞ்ரச சரசுவதி மகால் நூைகம்  D) ரைப்ரரி ஆப் காங்கிரஸ் 

55) ஆசாரக்வகாரவ எத்தரன பவண்பாக்கரளக்பகாண்டது? 

A) 100                             B) 150 
C) 300                             D) 200 
56) அக்காைத்தில் இந்திர விழாவாகக் பகாண்டாடப்பட்டது எது? 

A) மாட்டுப்பபாங்கல்              B) காணும்பபாங்கல் 

C) வபாகித்திருநாள்                 D) பபாங்கல் திருநாள் 

57) தூைவர் பசைல்களாக திரிகடுகம் குறிப்பிடுபரவ ைாரவ? 

a) நீராடிை பின் உண்ணுதல் 

b) பபரும்பைன் கிரடத்தாலும் பபாய் சாட்சி பசால்ைாதிருத்தல் 

c) வறிைவர்க்கு பபாருரள அளித்தல் 

d) எவ்வுயிரரயும்  துன்புறுத்தாத நிரையில் வாழ்தல் 

A) a), b) சரி                                B) a), c) சரி 

C) அரனத்தும் சரி               D) a) மட்டும் சரி 

58) திருவாரூர் நான்மணிமாரையில் குறிப்பிடப்படும் நால்வரக மணிகளுள் இல்ைாத ஒன்று எது? 

A) மரகதம்                                  B) மாணிக்கம் 

C) வகாவமதகம்                         D) பவளம் 

59) நான்மாடக்கூடலுக்கு  பபைர்க்காரணம் கூறிைவர்? 

A) இளங்வகாவடிகள்            B) வசக்கிழார் 
C) சுந்தரர்                                   D) பரஞ்வசாதிைார் 
60) கல்பவட்டில் மதுரர என்னும் பபைர் எவ்வாறு காணப்படுகிறது? 

A) மருரத                                 B) மதிரர 
C) ஆைவாய்                             D) கூடல் 

61) பார்வதிநாதன் என்ற புரனப்பபைர் பகாண்டவர் ைார்? 

A) கண்ணதாசன்                   B) பத.பபா.அப்புசாமி 

C) மீ.இராவசந்திரன்             D) வாலி 
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62) பபண்கள் மூவர் வட்டமாக உட்கார்ந்துபகாண்டு  கல்ரை வமபைறிந்து பிடித்து விரளைாடுவது? 

A) அம்மாரன                        B) கழங்கு 

C) ஊசல்                                    D) ஐந்தாம் கல் 

63) ஆஸ்தி என்ற பிறபமாழிச்பசால்லுக்கு இரணைான தமிழ்ச்பசால்ரைத் வதர்க. 

A) பதாடக்கம்                         B) சாம்பல் 

C) பசாத்து                                D) துன்பம் 

64) தண்பபாருரந, சிற்றாறு, வகாதண்டராம ஆறு ஆகிை ஆறுகள் கூடும் இடத்திற்கு எத்திரசயில் உள்ளது  

முக்கூடல்? 

A) பதற்கு                          B) வடக்கு 

C) கிழக்கு                          D) வமற்கு 

65) வகாழியூர் எனப்பபைர்பகாண்ட வசாழர் தரைநகரம் எது? 

A) தஞ்சாவூர்                         B) உறந்ரதயூர் 
C) திரிசிராபுரம்                     D) கரந்ரத 

66) ஓபரழுத்து ஒருபமாழிகள் பமாத்தம் எத்தரன? 

A) 42                          B) 32 
C) 52                          D) 45 
67) "வசமமுற வவண்டுபமனில் பதருபவல்ைாம் 

தமிழ்முழக்கம் பசழிக்கச்பசய்வீர்" என்று பாடிைவர்? 

A) பாரதிைார்                       B) பாரதிதாசன் 

C) வாணிதாசன்                 D) தமிழ்ஒளி 

68) திருத்தக்கவதவர் வாழ்ந்த காைம்? 

A) பத்தாம் நூற்றாண்டு        B) ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு 

C) ஏழாம் நூற்றாண்டு           D) பதிவனாராம் நூற்றாண்டு 

69) கரித்துண்டுகளால் வடிவம் மட்டும் வரரவது எவ்வாறு அரழக்கப்படுகிறது? 

A) வட்டிரகச்பசய்தி             B) புரனைா ஓவிைம் 

C) சுவவராவிைம்                     D) ஓவிை எழினி 

70) ஞாயிற்ரறச்சுற்றியுள்ள பாரதரை ஞாயிற்று வட்டம் என்று கூறும் நூல்? 

A) அகநானூறு                          B) புறநானூறு 

C) பநடுநல்வாரட                  D) மதுரரக்காஞ்சி 

71) கலீலிவைாவிற்கு முன்பு வானிைல் பற்றிை பகாள்ரககரள பவளியிட்டவர்கள்? 

A) அரிஸ்டாட்டில்                     B) தாைமி 

C) வகாபர்நிகஸ்                          D) A) மற்றும் B) 

72) வில்லி பாரதத்தில் உள்ள விருத்தப்பாக்களின் எண்ணிக்ரக? 

A) 4350                           B) 3450 
C) 5430                           D) 2350 
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73) "தாழ்ச்சிபசாலும் அடிரமைைன் மக்கட் பகல்ைாம் 

தரைவபனனப் பாடுபவன் கவிஞன், வீரன்." என்று பாடிைவர்? 

A) முடிைரசன்                      B) வாணிதாசன் 

C)  பாரதிதாசன்                   D) தாராபாரதி 

74) அசைாம்பிரக அம்ரமைார் வடலூரில் வாழ்ந்தவபாது இைற்றிை பசய்யுள் நூல் எது? 

A) திைகர் புராணம்                   B) குழந்ரத சுவாமிகள் பதிகம் 

C) காந்தி புராணம்                    D) இராமலிங்க சுவாமிகள் சரிதம் 

75) வவலுநாச்சிைார் சிவகங்ரகரை மீட்ட ஆண்டு? 

A) 1780                           B) 1782 
C) 1784                           D) 1778 
76) அஞ்சரைைம்மாளின் மகரள காந்திைடிகள் எங்கு அரழத்துச்பசன்று படிக்க ரவத்தார்? 

A) சபர்மதி                                   B) புவன 

C) வார்தா                                    D) படல்லி 

77) இவைசு பபருமானின் வளர்ப்புத்தந்ரதைாகிை சூரசைப்பரரத் தரைவராகக்பகாண்டு பாடப்பட்ட நூல் எது? 

A) இரட்சணிை ைாத்திரிகம்        B) இரட்சணிை மவனாகரம் 

C) வதம்பாவணி                               D) இவைசு காவிைம் 

78) நாடகக்கரைரைப்பற்றியும், காட்சித்திரரகரளப்பற்றியும், நாடக அரங்கின் அரமப்பு பற்றியும் விரிவாகக்கூறும் 

நூல்? 

A) சிைப்பதிகாரம்                        B) மதிவாணர் நாடகத்தமிழ் நூல் 

C) விளக்கத்தார் கூத்து            D) கூத்து நூல் 

79) சமுதாை சீர்திருத்தம் பதாடர்பான நாடகங்கள் சிறப்பிடம் பபற்ற நூற்றாண்டு? 

A) பதிபனட்டாம் நூற்றாண்டு       B) பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டு 

C) இருபதாம் நூற்றாண்டு              D) பதிவனழாம் நூற்றாண்டு 

80) சரயு நதி பாயும் மாநிைம் எது? 

A) உத்தரகாண்ட்                         B) உத்திரப்பிரவதசம் 

C) மத்திைப்பிரவதசம்                D) மராட்டிைம் 

81) மூவறிவுரடை உயிரிக்கு எடுத்துக்காட்டு? 

A) எறும்பு                         B) வண்டு 

C) நண்டு                          D) நத்ரத 

82) மகாவித்துவான் சபாபதிைாரிடம் தமிழ் பயின்றவர்? 

A) பரிதிமாற்கரைஞர்         B) வதவவநைப்பாவாணர் 
C) பபருஞ்சித்திரனார்          D) மரறமரைைடிகள் 

83) சிைப்பதிகாரத்திலுள்ள பமாத்த காரதகளின் எண்ணிக்ரக? 

A) 30                          B) 32 
C) 28                          D) 33 
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84) பாரதிதாசன் பபைரில் பல்கரைக்கழகம் அரமந்துள்ள இடம்? 

A) தஞ்சாவூர்                        B) திருச்சி 

C) திருவாரூர்                      D) புதுரவ 

85) "ஒழுக்கபமன்பதும் கற்பபன்பதும் பபண்களுக்கு மட்டும் என்றில்ைாமல் ஆண், பபண் இருபாைர்க்கும் 

பபாதுவாகும்" என்று கூறிைவர்? 

A) பாரதிதாசன்                        B) வள்ளைார் 
C) பாரதிைார்                            D) பபரிைார் 
86) "பண்ணவன் வருக என்னப் பரிவினன் விரரவில் புக்கான்"  இவ்வடிகளில்   பண்ணவன் என்று குறிப்பிடப்படுபவர் 
ைார்? 

A) இராமன்                         B) குகன் 

C) இைக்குவன்                 D) இராவணன் 

87) அம்வபத்கர் எங்கு பசன்று பபாருளாதாரத்தில் முரனவர் பட்டம் பபற்றார்? 

A) மும்ரப                         B) இைண்டன் 

C) அபமரிக்கா                  D) இத்தாலி 

88) அடுக்குத்பதாடர் பற்றிை கூற்றுகளில் சரிைானரதத் வதர்க. 

a) பசாற்கள் ஒன்றுபட்டு நிற்கும் 

b) பிரித்தால் பபாருள் தரும் 

c) இரண்டு, மூன்று, நான்கு முரற அடுக்கி வரும் 

d) இரச, குறிப்பு, பண்பு பற்றி வரும் 

A) b), c), d) சரி, a) தவறு                         B) b), c) சரி 

C) a), b), c) சரி, d) தவறு                          D) அரனத்தும் சரி 

89) மடக்பகாடி என்ற பசால்லுக்கான  இைக்கணக்குறிப்பு தருக. 

A) பண்புத்பதாரக                B) அன்பமாழித்பதாரக 

C) உவரமத்பதாரக           D) பபைபரச்சம் 

90) கீழ்க்கண்டவற்றுள் பபாதுபமாழிைாக வருபரவ எரவ? 

A) பைரக                          B) தாமரர 
C) ரவரக                        D) இரவ அரனத்தும் 

91) 'பபான்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிை' இத்பதாடரில் குறிக்கப்படும் துகிர் என்ற பசால்லின் பபாருள்? 

A) மாணிக்கம்                          B) மரகதம் 

C) பவளம்                                 D) வகாவமதகம் 

92) உைர்ந்வதாங்கி - இைக்கணக்குறிப்பு தருக. 

A) இனபமாழி                                  B) ஒருபபாருட்பன்பமாழி 

C) குறிப்பு விரனபைச்சம்             D) இருபபைபராட்டுப்பண்புத்பதாரக 

93) பபாம்ரமகரளக்பகாண்டு தைாரிக்கும் படங்கள்? 

A) இைங்குறு படங்கள்                B) கருத்துப்படம் 
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C) பசய்திப்படம்                            D) விளக்கப்படம் 

94) எம்.ஜி.ஆர். இன் பணிகரளப் பாராட்டி அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கிைப் பல்கரைக்கழகம் எது? 

A) அண்ணாமரைப்பல்கரைக்கழகம்      B) தமிழ்ப்பல்கரைக்கழகம் 

C) பசன்ரனப் பல்கரைக்கழகம்               D) அண்ணாப் பல்கரைக்கழகம் 

95) கீழ்க்கண்டவற்றுள் இரச மரபுகரள பவளிப்படுத்தாத நூல் எது? 

A) பதால்காப்பிைம்                         B) சங்கஇைக்கிைம் 

C) சிைப்பதிகாரம்                            D) மணிவமகரை 

96) கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்ரடச்வசர்ந்த கட்டட இடிபாடுகள் எங்கு கண்படடுக்கப்பட்டன? 

A) கீழடி                                 B) பகாடுமணல் 

C) வகாரவ                          D) கீழார்பவளி 

97) "இன்பவம எந்நாளும் துன்பம் இல்ரை" என்று கூறிைவர்? 

A) திருஞான சம்மந்தர்          B) திருநாவுக்கரசர் 
C) குைவசகர ஆழ்வார்           D) மாணிக்க வாசகர் 
98) அச்சமில்ரை அச்சமில்ரை எனும்  பாரதியின் பாடலுக்கு முன்வனாடி? 

A) திருத்தாண்டகப்பாடல்      B) திருவாய்பமாழி 

C) பபரிை திருபமாழி               D) திருக்குறள் 

99) சீறாப்புராணத்தில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்ரக? 

A) 5615                          B) 5027 
C) 5680                          D) 5720 
100) ைாருரடை வழிகாட்டுதைால் காந்தி தமிழ் பயிைத்பதாடங்கினார்? 

A) ஸ்மட்ஸ்                                    B) தால்சுதாய் 

C) மதன்வமாகன்மாளவிைா          D) வநரு 
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 19 – Answer Key 

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