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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 4 

1. கடற் பயணத்தின் சிறப்பப – அபை விளக்கும் நூல ோடு பபோருத்துக.  
a) விபளந்து முதிர்ந்த விழுமுத்து        1. பட்டினப்போப   

b) பபோன்னுக்கு ஈடோக மிளகு ஏற்றுமதி    2. புறநோனூறு  

c) கோற்றின் லபோக்பக அறிந்து க ம் பெலுத்தினர்  3. மதுபைக் கோஞ்சி      

d) கட்டுத்தறியில் கட்டிய யோபன அபெைது  

லபோல் நோைோய் அபெந்தது         4. அகநோனூறு  

          (A)   4  3  2  1  
(B) 3  4  2  1  
(C) 1  2  3  4  
(D) 3  4  1  2  

2. ‘அம்மோபன' பற்றிய கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் ெரியோனபை எபை?  
i. அம்மோபன என்பது மகளிர் விபளயோட்டு ைபககளுள் ஒன்று.  
ii. அம்மோபன ஆடும்லபோது மகளிர் போடும் போட்டுக்கு 'அம்மோபன ைரி' என்பது பபயர் .  
iii. போடிக் பகோண்லட பந்துகபள உருட்டி விபளயோடுைது 'பந்து விபளயோடல்’ ஆகும்.  
iv. அம்மோபனப் போடலில் ஒரு கருத்து, வினோ எழுப்பி அக்கருத்பத மறுத்தல், இைண்டுக்கும் பபோருந்தும் 
ைபகயில் ஒரு பெய்தி, முடிவில் ஒரு நீதி இடம்பபறும். 
(A)  i மற்றும் iii  
(B)  ii மற்றும் i  
(C)  iii மற்றும் iv  

(D)  iv மற்றும் i  
3. கீலே கோணப்பபறுைனைற்றுள் பபோருத்தமற்றபதத் பதரிவு பெய்க.  

(A)  ெமைெ ென்மோர்க்கம் எனும் விரிந்த லநோக்கிபனக்      பகோண்டைர் தோயுமோனைர்.  
(B) தமிழ் பமோழியின் உபநிடதம் என்று லபோற்றப்படுைது  தோயுமோனைைது போடல்கள் ஆகும்.  

(C) ஆன்மலநய ஒருபமப்போட்பட ைள்ள ோரிடம் இருந்து கற்றறிந்தைர் தோயுமோனைர். 
(D) பைோபைக் கண்ணிகள் தோயுமோனைைோல் இயற்றப்பட்டபை.  

4. பபோருந்தோ ஒன்பறத் லதர்க:  
கண்ணதோென் போடல்கள்  

(A) ‘முத்தோன முத்தல் லைோ மிதந்து ைந்த முத்தல் லைோ’  
(B) 'சின்னப் பயல , சின்னப்பயல  லெதி லகளடோ'  
(C) ‘ஆடி அடங்கும் ைோழ்க்பகயடோ’  
(D) 'அலதோ அந்த பறபை லபோ  ைோே லைண்டும்'  

5. பட்டியல் ஒன்றுடன், பட்டியல் இைண்படப் பபோருத்தி பட்டியல்களுக்கு கீலே உள்ள பதோகுப்பிலிருந்து ெரியோன 
விபடயிபனத் பதரிவு பெய்க.  

பட்டியல் ஒன்று               பட்டியல் இைண்டு  
a. மோணிக்கைோெகர்   1. திருத்பதோண்டத்பதோபக  

b. ஆண்டோள்   2. தோண்டகலைந்தர்  
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c. சுந்தைர்    3. திருக்லகோபை  
d. திருநோவுக்கைெர்   4. நோச்சியோர் திருபமோழி  

        (a)    (b)   (c)   (d)  
(A)    3  4  1  2  
(B)    2  3  4  1  
(C)    1  4  3  2  
(D)    4  3  1  2  

6. "மைபுக் கவிபதயில் லைர் போர்த்தைர்  
புதுக்கவிபதயில் ம ர் போர்த்தைர்”  
என்று போைோட்டப்படுபைர் யோர்?  
(A) முடியைென்     (B) ைோணிதோென்  
(C) சுைதோ     (D) அப்துல் ைகுமோன்  

7. பட்டியல் I ல் உள்ள தமிழ் ஆளுபமகளின் புபனபபயர்கபள, பட்டியல் II-

ல் உள்ள அைர்களது இயற்பபயர்கலளோடு பபோருத்துக. உரிய விபடபயத் லதர்ந்பதடுத்து எழுதுக.  
                        பட்டியல் I               பட்டியல் II  
                       புபனப்பபயர்          இயற்பபயர்  

a. புதுபமப்பித்தன்  1. பெகதீென்  

b. ஈலைோடு தமிேன்பன்  2. எத்திைோஜ்  
c. ைோணிதோென்   3. முத்பதயோ  
d. கண்ணதோென்   4. பெோ.விருத்தோெ ம்  

    (a)    (b)   (c)   (d)  
(A)  2  3  4  1  
(B)  4  1  2  3  
(C)  3  4  1  2  
(D)  4  3  2  1  

8. பபோருந்தோத இபணயிபனக் கண்டறி.  
திபண       பதோழில்  

(A)  முல்ப   -  ைைகு விபதத்தல், கபள பறித்தல்  
(B)  போப       –  நிபை கைர்தல், சூபையோடல்  
(C) குறிஞ்சி    -   லதபனடுத்தல், கிேங்கழ்தல்  
(D)  மருதம்     - மீன்பிடித்தல், உப்பு விற்றல்  

9. அகைைரிபெப்படி ெரியோக அபமந்த பெோல் ைரிபெபயக் குறிப்பிடுக.  
(A) அமிர்தம், அமிழ்து, அமிழ்தம், அமிழ்தல்  (B) ஈைம், ஈைல், ஈருயிர், ஈபக  
(C) கண், கண்டம், கண்டு, கண்ணி   (D) தகடு, தகழி, தகவு, தகர்  

10. கீலே கோணப்பபறுைனைற்றுள் பபோருத்தமற்ற கூற்பறத் பதரிவு பெய்க  

(A) பண்படத் தமிேகம் லெைர், லெோேர், போண்டியர் என்னும் மூலைந்தர்களோல் ஆளப் பபற்றது. 
(B) நபக,அழுபக,உைபக,பபருமிதம் முத ோன ப  சுபைகள் லதோன்றுமோறு போடப்படும் போடல்கள் பல்சுபைப் போ
டல்களோம்.  
(C) லதர், யோபன,குதிபை,கோ ோள் பபடகளின் ைலிபம, வீைச்சிறப்புகபளப் லபோற்றுைது புறப்போடகள்.  

(D) நோட்டு ைளம், பெல்ை ைளம், பெங்லகோல் மோண்பு உபைக்கும் அைசு ஆைணமோக, ' கோைடிச் சிந்து திகழ்கிறது.  
11. கீழ்க்கோணும் ைோக்கியங்களில் எபை ெரியோனபை?  

i. எனது மகன் ெரியோன பநஞ்ெழுத்தக்கோைன்  
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ii.  அைளது தந்பத அைள் மீது உயிபைலய பைத்திருக்கிறோர்.  
iii. நும் கூற்று சிறிதும் ஏற்கத்தக்கது அன்று.  
iv. அபை எல் ோம் மோதவியின் நூல்கள்.  

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

12. பிறபமோழிச்கு பெோல் ற்ற பதோடர் எது?  
(A) அைர்களிருைருக்கும் இபடலய கோன்ைர்லெென் நடந்தது.  

(B) அைர்களிருைருக்கும் இபடலய விைோதம் நடந்தது.  
(C) அைர்களிருைருக்கும் இபடலய உபையோடல் நடந்தது.  
(D) அைர்களிருைருக்கும் இபடலய ஸ்பீச் நடந்தது.  

13. ெரியோன பெோற்பறோடபைத் லதர்க  

(A) தோழ்வு உயர்வு கருதல் பிறப்பில் தைறு  (B) பிறப்பில் உயர்வு தோழ்வு கருதல் தைறு  
(C) பிறப்பில் உயர்வு கருதல் தோழ்வு தைறு  (D) உயர்வு கருதல் பிறப்பில் தோழ்வு தைறு  

14. பபோருந்தோத இபணபயக் கண்டறி  
(A) பபோதுவுபடபம - புதுபமப்பித்தன்  (B) தனித்தமிழ் - மபறமப  அடிகள்  

(C) லபச்சுக்கப  - லபைறிஞர் அண்ணோ  (D) புைட்சி – போைதிதோென்  
15. பட்டியல் ஒன்றுடன், பட்டியல் இைண்படப் பபோருத்தி, பட்டியல்களுக்குக் கீலே உள்ள பதோகுப்பிலிருந்து ெரியோன 

விபடயிபனத்பதரிவு பெய்க:  
பட்டியல் ஒன்று         பட்டியல் இைண்டு  

(a) ைோப     1. தயிர்  
(b) உபள    2. சுைபுன்பன மைம்  
(c) விபள    3. இளம்பபண்  
(d) ைபே    4. பிடரி மயிர்  

        (a)    (b)   (c)   (d)  
(A)    4  3  2  1  
(B)    2  1  3  4  
(C)    1  2 4  3  
(D)    3  4  1  2  

16. திருக்லகோட்டியூர் நம்பியோல் 'எம்பபருமோனோர்’ என்று அபேக்கப்பட்டைர் யோர்?  
(A) நோதமுனிகள்          (B) இைோமோநுெர்   
(C) திருைைங்கத்தமுதனோர்    (D) மணைோள மோமுனிகள்  

17. பபோருத்துக  
(a) ஆய்தக் குறுக்கம்   1. பைளைோல்  

(b) ஐகோைக் குறுக்கம்   2. மருண்ம்  
(c) ஒளகோைக் குறுக்கம்  3. கஃறீது  
(d) மகைக் குறுக்கம்   4. கடப   

        (a)     (b)   (c)   (d)  
(A)    1  4  3  2  
(B)    2  1  4  3  
(C)    4  3  2  1  
(D)    3  4  1  2  

18. கீலே கோண்பனைற்றுள் பபோருத்தமற்றபதத் பதரிவு பெய்க.  
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(A) தமிேகத்தின் 'லைர்ட்ஸ் பைோர்த்’ என்று புகேப்பட்டைர் புதுபைபய  
     அடுத்த வில்லியனூரில் பிறந்த ைோணிதோென்.  

(B) ‘திபைக்கவித்தி கம் அ.மருதகோசி போடல்கள்’ என்னும்   
தப ப்பில் அ. மருதகோசியின் போடல்கள் பதோகுக்கப்பட்டு பைளி ைந்துள்ளது.  

(C) நீதிபநறி விளக்கம்,கந்தர்கலிபைண்போ, கந்தர் அநுபூதி, முத்துக் 
குமோைசுைோமி பிள்பளத்தமிழ் ஆகிய நூல்கபளக் குமைகுருபைர் போடினோர்.  

(D) கோபைமுத்துப்பு ைர், ைணங்கோமுடி, போர்ைதிநோதன், ஆலைோக்கிய 

நோதன், கமகப்பிரியோ எனப் புபனபபயர்கள் கண்ணதோெனுக்கு உண்டு.  
19. பபோருத்துக.  

நூல்              ஆசிரியர்  
(a) சிறுபோணோற்றுப்பபட   1. முடத்தோமக்கண்ணியோர்  
(b) திருமுருகோற்றுப்பபட   2. நல்லூர் நத்தத்தனோர்  
(c) பபோருநைோற்றுப்பபட   3. கடியலூர் உருத்திைங்கண்ணனோர்  
(d) பபரும்போணோற்றுப்பபட   4. நக்கீைர்  

         (a)    (b)   (c)   (d)  
(A)  4  3  2  1  
(B)  2  4  1  3  
(C)  3  1  4  2  
(D)  1  2  3 4  

20. கீழ்க்கோணும் கருத்துகளில் தைறோனபதச் சுட்டி கோண்பிக்கவும்.  
(A) மிளகு நீபைச் (ெோற்றமுது) ெோத்தமுது என்பது பைணை மைபு.  

(B) ஆசிரியபை ‘ஐயர்’ என்லற அபேப்பது லைலூர் ஆம்பூர் ைட்டத்தோர் மைபு.  
(C) அமிழ்தத்பதக் கருப்பஞ்ெோறு என்பது சீைங்கம் லகோவில் மைபு.  
(D) திருமணம் முதலிய மங்க  நிகழ்ச்சிகளுக்குக் கீற்று லைய்ைதபனக் பகோட்டபக என்பது பெட்டிநோட்டு மைபு 

21. " தமிழ்ைடபமோழியின் மகனன்று; அது தனிக் குடும்பத்திற்கு உரிய  

பமோழி ெமஸ்கிருதக் க ப்பின்றி அது தனித்தியங்கும் ஆற்றல் பபற்ற பமோழி" என்று கூறியைர் யோர்?  
(A) ஹீைோஸ் போதிரியோர்    (B) குமரி  பட்டர்  
(C) கோல்டுபைல்     (D) ஜி.யு. லபோப்  

22. கீழ்க்கண்ட இபணகபள ஆைோய்க  

   1. கோணி - 1/80  
        2. அபைக் கோணி - 1/16  
        3. முக்கோணி - 3/80  
     4. மோகோணி - 1/160  

(A) அபனத்தும் ெரி        (B) 1, 3, 4 ெரி  
(C) 2, 3, 4 ெரி     (D) 1, 3 ெரி  

23. "கோ ம் எனும்புயல் சீறி எதிர்க்கக் க ங்கும் ஒரு மனிதன்  
ஓ மிடக் கைம் நீட்டிய லபோல்இடர் எய்தி உேன்றபனலய!”  
என்ற ைரிகள் இடம்பபற்றுள்ள நூல்  
(A) வீைோயி      (B) மோதவி கோவியம்  
(C) தமிேர் ெமுதோயம்     (D) தமிழ்ஒளியின் கவிபதகள்  

24. பகுபத உறுப்புகளோக பிரித்து எழுதுக – நிறுத்தல்  
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(A) நிறுத்து + அல்     (B) நிறு + த் + தல்  
(C) நிறு + த் + த் + அல்    (D) நிறு + த் + த் + தல்  

25. கூரிய பகோம்புகளும் சிலிர்த்த திமில்களும் பகோண்ட மூன்று எருதுகபள 
ப ர் கூடி விைட்டுைது லபோன்ற ஓவியம் எங்குள்ளது?   

(A) நீ கிரி – கரிக்பகயூர்    (B) மதுபை -கல்லூத்துப்பட்டி  
(C) லதனி – சித்திைக்கல் புடவி   (D) லெ ம் – கரிக்பகயூர்  

26. " பட்டிமண்டபம் ஏற்றிபன, ஏற்றிபன; எட்டிலனோடு இைண்டும்  

அறிலயபனலய " என்ற அடிகள் எந்நூலில் இடம்பபற்றுள்ளன?  
(A) சி ப்பதிகோைம்     (B) மணிலமகப   
(C) திருைோெகம்     (D) கம்பைோமோயணம்  

27. பபோருத்துக.  

(a) ஜிலயோைோன்னி கோசில்லி   1. குறியீடுகபள மின்னோற்றவில் அச்சிடுதல்  
(b) அப க்ெோண்டர் பபயின்   2. போன்படலிகிைோப்  
(c) ஹோங்க் மோக்னஸ்கி   3. கோமோ ஃலபக்ஸ்  
(d) பெஸ்டர் கோர்ல்ென்   4. ஒளிப்படி இயந்திைம்  

        (a)    (b)   (c)   (d)  
(A)    1  2  3  4  
(B)    2  4  1  3  
(C)    2  1  4  3  
(D)    2  1  3  4  

28. SITARA என்பதன் முழு விரிைோக்கம் என்ன ?  
(A) software for trajectory analysis  
(B) software for integrated trajectory analysis with real time application  
(C) software for instant track with real time application  
(D) software for instant trajectory with real time application  

29. இ க்கணக் குறிப்பு தருக .  
ஆக்கல் , பபோன்லனலபோல்  
(A) அல் ஈற்று வியங்லகோள் விபனமுற்று , உைம உருபு  
(B) பதோழில்பபயர் , உைபமத்பதோபக  
(C) பதோழிற்பபயர், உைம உருபு  

(D) பபயபைச்ெம் , உைம உருபு  
30. இந்தியோவில் குேந்பதபயப் போதுகோப்லபோம் என்ற அபமப்பப நிறுவியைர் யோர் ?  

(A) ெோவித்திரிபோய் பூல     (B) முத்துசுப ட்சுமி   
(C) பபரியோர்     (D) ஹண்டர்  

31. கீழ்க்கண்ட போடல் ைரிகபள ஆைோய்க .  
1. சுள்ளியம் லபர்யோற்று பைண்னுபை க ங்க – அகநோனூறு  
2. நன்க  பைறுக்பக துஞ்சும் பந்தர் – பதிற்றுப்பத்து  
3. மோப த் திங்கள் ைழிலயோன் ஏறினோன் – சி ம்பு  

4. பபோன்பனோடு ைந்து கறிபயோடு பபயரும் – அகநோனூறு  
(A) அபனத்தும் தைறு    (B) 1 , 3, 4 ெரி  
(C) 3, 4 ெரி      (D) அபனத்தும் ெரி  

32. ெரியோன பபோருபள லதர்ந்பதடு  
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அணங்கு , புபே  
(A) ஒழுங்கு, ெோளைம்     (B) பதய்ைம், மதில்  
(C) பதய்ைம், ெோளைம்    (D) மதில், ெோளைம்  

33. பல் ைர் கோ  சிற்பங்கள் பற்றிய கூற்றுகபள ஆைோய்க.  
1. இக்கோ த்தில் சுபதயினோலும் கருங்கற்களினோலும் சிற்பங்கள் அபமக்கப்பட்டன.  
2. மோமல் புைச் சிற்பங்கள் பல் ைர்கோ ச் சிற்பக்கப க்கு சிறந்த ெோன்று .  
3. கோஞ்சி பைகுந்த பபருமோள் லகோவில் சுற்றுச்சுைர் சிற்பங்களின் கப க்கூடமோக திகழ்கிறது .  

4. பல் ைர் கோ  குபடைபைக் லகோவில்களின் நுபேவு ைோயிலின் 
இருபுறங்களிலும் கோை ர்கள் நிற்பது லபோன்று சிற்பங்கள் உள்ளன.  

(A) அபனத்தும் ெரி    (B) 1 , 3 தைறு  
(C) 3 தைறு     (D) அபனத்தும் தைறு  

34. " போஇபெ போடமுப் பேமும் லதனும்தந்  

 லதஇபெ பபறும்கடறு இபடயர் முக்குேல்"  
இதில் குறிப்பிடப்படும் முக்குேல் எைற்றோல் ஆனது?  

1. பகோன்பற     2. மூங்கில்   3. லைம்பு   4. ஆம்பல்  
(A) 1, 2   (B) 1, 2, 3   (C) 1, 2, 4   (D) 2, 3, 4  

35. "இபெயும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்றும்  

அபெயுடன் இருந்லதோர்க்கு  
   அரும்புணர்வு இன்பமன "  
இவ்ைரிகள் இடம்பபற்றுள்ள நூல்  
(A) பபரும்போணோற்றுப்பபட    (B) சிறுபோணோற்றுப்பபட   

(C) மப படுகடோம்     (D) நற்றிபண  
36. “கோைல் உேைர் களத்து அகத்துப் லபோர்ஏறி  

நோைல ோஓ என்றபேக்கும் நோலளோபத – கோை ன்தன்   
பகோல்யோபன லமலிருந்து கூற்றிபெத்தோல் லபோலுலம  

நல்யோபனக்லகோக்கிள்ளி நோடு "  
இப்போடலில் பயின்று ைரும் அணி  
(A) உைபமயணி     (B) எடுத்துக்கோட்டுைபமயணி  
(C) தற்குறிப்லபற்ற அணி    (D) பிறிது பமோழிதல் அணி  

37. ஐக்கிய நோடுகள் ெபபயின் யுபனஸ்லகோ நிறுைனம் தந்பத 
பபரியோபைத் 'பதற்கு ஆசியோவின் ெோக்ைடீஸ்’ எனப் போைோட்டிப் பட்டம்  
ைேங்கி சிறப்பித்த நோள்  

(A) 1937 நைம்பர் 13     (B) 1970 அக்லடோபர் 5  

(C) 1938 நைம்பர் 13     (D) 1970 ஜூன்  27  
38. தைறோன இபணபயத் லதர்ந்பதடு.  

1. லநர் லநர் லநர் – லதமோங்கோய்  
2. லநர் நிபை லநர் – புளிமோங்கோய்  

3. நிபை நிபை லநர் – கருவிளங்கோய்  
4. நிபை லநர் லநர்-கூவிளங்கோய்  
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(A) 1, 2 தைறு     (B) 1 , 3 தைறு  
(C) 2, 3 தைறு     (D) எதுவுமில்ப   

39. "எல் ோருபடய நோடுகளும் நமக்குத் தோய்நோடு என்றும், நம் நோடு எல் ோ மக்களுக்கும் தோய் நோடு என்றும் நோம் 
கருதுதல் லைண்டும்" என்று கூறியைர் யோர்?  

(A) லகோர்டன்     (B) பதறன்ஸ்  
(C) ஆல்பர்ட் சுபைட்ெர்    (D) பெனக்கோ  

40. உ கத் தமிழ் மோநோடுகள் குறித்த இபணகளில் எது தைறோனது?  
(A) 1995 – தஞ்ெோவூர்    (B) 1966 – லகோ ோ ம்பூர்  
(C) 1968 – பென்பன    (D) 1987 – பமோரீசியசு  

41. ல ோக் அதோ த் நீதிபதி பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதல் திருநங்பக _____.  
(A) ல ோயிதோ லமோண்டல் மோஹி   (B) பிரித்திகோ யோஷினி  

(C) தோரிகோ போனு     (D) நர்த்தகி நடைோஜ்  
42. ெரியோன இபணபயத் லதர்ந்பதடு.  

1) , /     - கோல்புள்ளிபயச் லெர்க்கவும்  
2) ; /    - முக்கோற்புள்ளிபயச் லெர்க்கவும்  

3) : /    - அபைப்புள்ளிபயச் லெர்க்கவும்  
(A) அபனத்தும் ெரி     (B) 1 மட்டும் ெரி  
(C) 2 , 3 ெரி      (D) 1 , 3 ெரி  

43. பெோற்கபள ஒழுங்குபடுத்திச் பெோற்பறோடைோக்குக  

(A) நோன் எழுதுைலதோடு இன்று இ க்கிய லமபடகளிலும் இதழ்களில்   லபசுகிலறன்  
(B) இன்று நோன் இதழ்களில் எழுதுைலதோடு இ க்கிய லமபடகளிலும் லபசுகிலறன்  
(C) இ க்கிய லமபடகளிலும் இன்று எழுதுைலதோடு நோன் இதழ்களில் லபசுகிலறன்.  
(D) இதழ்களில் லபசுகிலறன் நோன் இன்று இ க்கிய லமபடகளிலும் எழுதுைலதோடு.  

44. கீழ்க்கண்டைற்றுள் பட்டினத்தோர்  போடிய ைரிகள் எது?  
(A) ஒன்லற கு மும் ஒருைலன லதைனும்  
(B) ஒன்பறன்றிரு , பதய்ைம் உண்படன்றிரு  
(C) யோம் பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்பையகம்  

(D) மனமது பெம்பமயோனோல் மந்திைம் பெபிக்க லைண்டோம்.  
45. கீழ்க்கண்டைற்றுள் தனிபமபயயும் அபமதிபயயும் உட்கருத்தோக பகோண்ட பஹக்கூ எது?  

(A) பட்டுப்லபோன மைக்கிபள,  
     அமர்ந்து ஓய்பைடுக்கும் கோகம்;  

     இப யுதிர் கோ  மோப   
(B) விழுந்த ம ர்  
     கிபளக்குத்  திரும்புகிறது  
      அடடோ… ைண்ணத்துப்பூச்சி  

(C) பபட்டிக்கு ைந்த பின்  
     எல் ோக் கோய்களும் ெமம் தோன்  
     ெதுைங்கக் கோய்கள்   
(D) சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று  

        கோற்றின் தீைோத பக்கங்களில்  

http://www.winmeen.com/


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

Learning Leads To Ruling                                     Page 8 of 15 

        ஒரு பறபையின் ைோழ்பை எழுதிச் பெல்கிறது  
46. " முன்னம்ஓர் அவுணன் பெங்பக நீர்ஏற்று  

     மூவு கமும் உடன் கைர்ந்லதோன் " இதில் அடிக்லகோடிட்ட பெோல்    யோபை குறிக்கிறது?  

(A) கன்னன்      (B) கண்ணன்  
(C) நோன்முகன்     (D) மோைலிச்ெக்ைைர்த்தி  

47. ெரியோன புணர்ச்சி விதி ைரிபெபயத் லதர்ந்பதடு – சிற்றூர்  
(A)சிறுபம+ஊர்  சிறு+ஊர்  சிற்று + ஊர் சிற்ற் + ஊர்  சிற்றூர்  
(B) சிறுபம + ஊர்  சிறு + ஊர்  சிற்ற் + ஊர்  சிற்றூர்  
(C) சிறு + ஊர்  சிற்று + ஊர்  சிற்ற் + ஊர்  சிற்றூர்  
(D ) சிறுபம + ஊர்  சிறு + ஊர்  சிற்று + ஊர்  சிற்றூர்  

48. ''பதிப்பிபேப்பு அறியோது துய்த்தல் எய்தி  

நிபையம் ஒரீஇய லைட்பகப் புபைலயோர்  
 லமயினர் உபறயும் ப ர் புகழ் பண்பின் "  
என்னும் பதிற்றுப்பத்து போடல் அபமந்துள்ள போைபக  
(A) பைண்போ     (B) லநரிபெ ஆசிரியப்போ  
(C) ைஞ்சிப்போ     (D) கலிப்போ  

49. மயிப  சீனி.லைங்கடெோமி அைர்கள் 'தமிழ்ப் லபைபைச் பெம்மல்' பட்டம் பபற்ற ஆண்டு 
(A) 1890      (B) 1980  
(C) 1981      (D) 1891  

50. கற்றளி என்னும் அபமப்பப ைடிைபமத்தது யோர் மற்றும் எக்கோ த்தில் ைடிைபமத்தோர்?  
(A) இைண்டோம் மலகந்திைைர்மன் – 7ம் நூற்றோண்டு  

(B) இைண்டோம் நைசிம்மைர்மன் -7ம் நூற்றோண்டு  
(C) இைண்டோம் மலகந்திைைர்மன் – 9 ம் நூற்றோண்டு  
(D) இைண்டோம் நைசிம்மைர்மன் - 9ம் நூற்றோண்டு  

51. கீழ்க்கண்டைற்றில் லதைோைத்தில் இல் ோது திவ்ய பிைபந்தத்தில் மட்டும் கோணப்படும் பண்கள் எபை?  
1. பநைளம்  2 . லதோடி  3. பியந்பத  4 . ெோளைபோணி  
5. ஆனந்த பபைவி  

(A) அபனத்தும்     (B) 1, 2, 3  
(C) 4, 5      (D) 1 , 3, 4  

52. திபையிபெயில் கர்நோடக இபெ என்னும் பேந்தமிழிபெயின் உன்னதத்பத உணை பைத்தைர் யோர்?  
(A) ஆஸ்கர் தமிேர்     (B) சிம்பபோனித்தமிேர்   
(C)பியோலனோ தமிேர்     (D) ஆஸ்கர் தமிேன்  

53. ஆனந்தைங்கர் எக்கோ க்கட்டத்தில் நோட்குறிப்பு எழுதியுள்ளோர்  
(A) 06.09.1736 - 06.01.1761    (B) 06.09.1736 - 06.09.1763  
(C) 06.09.1736 – 11.01.1761    (D) 06.01.1736 - 11.09.1763  

54. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ஆசிரியப்போவின் பபோது இ க்கணத்தில் பபோருந்தோதது எது?  
(A) எல் ோ அடிகளும் நோன்கு சீர்கபள பபற்று ைரும்.  

(B) இயற்சீர் மிகுந்தும் பிறசீர் க ந்தும் ைரும்.  
(C) ஆசிரியத் தபளபய தவிை பிற தபளகள் மிகுந்து கோணப்படும்.  
(D) நிபை நடுைோகிய ைஞ்சி உரிச்சீர் ைைோமல் அபமயும்.  

55. பபோருந்தோதபதத் லதர்க.  
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1. ஆனந்தைங்கர் எழுதிய நோட்குறிப்புகள் பன்னிைண்டு பதோகுதிகளோக பைளிைந்துள்ளன.  
2. ஒவ்பைோரு நோள் நிகழ்வுக்கும் ஆண்டு, திங்கள், நோள், கிேபம , லநைம், நிகழ்விடம் ஆகியைற்பறக் 

குறிப்பிடோமல் பெய்திகபள எழுதியுள்ளோர்  
3. ஆனந்தைங்களின் நோட் குறிப்பு 18 ஆம் நூற்றோண்டின் தமிழ்ச் ெமூகத்பதப் படம் பிடித்துக்கோட்டுைதோக 

அபமந்துள்ளது.  
4. ஐலைோப்போவிலிருந்து இந்தியோபை அபடயக் கப்பல்களுக்கு எட்டுத் திங்கள் லதபைப்பட்டன .  
(A) 1, 2 தைறு     (B) 2 , 3 தைறு  
(C) 1 , 3 தைறு     (D) 2 , 4  

56. ெரியோன பபோருபளத் லதர்ந்பதடு.  
         பிைெம், மதுபக  

(A) லதன், பபருமிதம்    (B) பபருமிதம், லதன்.  

(C) இனிப்பு, கடுஞ்பெோல்    (D) கடுஞ்பெோல், இனிப்பு  
57. போைதி பபண்களுக்கோக தமது _____ என்னும் இதழில் குறள் பைண்போ  
எழுதியுள்ளோர்  
(A) ெக்ைைர்த்தினி     (B) போ போைதி 

 (C)  வி யோ      (D) சூர்லயோதயம்  
58. " மனிதனுக்கும் வி ங்கிற்கும் உள்ள முக்கிய லைறுபோடு மனத்பத ஒருமுகப்படுத்துைதில் தோன் இருக்கிறது. 

எத்துபறயிலும் பைற்றி பபறுைது இபத பபோறுத்துத்தோன் இருக்கிறது" என்று கூறியைர்  
(A) கோல்டுபைல்     (B) ஜி. யு.லபோப்  

(C) விலைகோனந்தர்     (D) திரு.வி.க  
59. குருதி, உயிர்ைளி ஆகியைற்றின் பமோத்த லதபையில் எவ்ைளவு போகத்பத மூபள அபகரித்துக் பகோள்கிறது.  

(A) 1/100  பங்கு     (B) 1/50 பங்கு  
(C) 1/5 பங்கு     (D) 1/15 பங்கு  

60. நியுைோனின் முதல் உண்பமயோன சித்திைத்பத பிைசுரித்தைர் யோர் மற்றும் எந்த ஆண்டு  
(A) ஆட்லடோ டியட்டர்ஸ் – 1856   (B) ஆட்லடோ டியட்டர்ஸ் – 1865  
(C) பைர்னிக் – 1856     (D) பைர்னிக் – 1865  

61. தைறோன இபணபய லதர்ந்பதடு  

(A) அக்னிச்சிறகுகள் - அப்துல் க ோம்   
(B) அறிவியல் தமிழ் -அப்புெோமி  
(C) கணிபய விஞ்சும் மனித மூபள - கோ.விெயைத்தினம்  
(D) ைோனக் கோட்சி -அப்புெோமி  

62. "சுடச்சுடரும் பபோன்லபோல் ஒளிவிடும் துன்பம்  
 சுடச்சுட லநோற்கிற் பைர்க்கு "  
இக்குறளில் பயின்று ைரும் அணி  
(A) இல்பபோருள் உைபம அணி   (B) எடுத்துக்கோட்டுைபம அணி  

(C) லைற்றுபம அணி    (D) உைபம அணி  
63. கீழ்க்கண்டைற்றுள் தைறோன இபணபய கண்டறி  

1.மப  -  வுன் பூர் (உத்திைப் பிைலதெம்)  
2. ைபை – தோலண (மஹோைோஷ்ட்ைோ)  
3. ம ோ - ைல்ஸட் (கு ைோத்)  
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(A) அபனத்தும் ெரி     (B) 1, 3 ெரி  
(C) 1 , 2 ெரி       (D) 1, 2 தைறு  

64. "The four hundred songs of war and wisdom: An anthology of poems from classical Tamil,the 
purananuru” என்னும் தப ப்பில் புறநோனூற்பற பமோழிப் பபயர்த்தைர்  

(A) ஜி.யு.லபோப்      (B)  ோர்ஜ் எல்.ஹோர்ட்   
(C) ஆறுமுக நோை ர்     (D) உ.லை.ெோ  

65. கூற்று : விைெோயத்தில் பநல்லுக்கு ஊடுபயிைோக உளுந்து லபோடப்படுகிறது.  
கோைணம்: அதன் லைர் முடிச்சுகளில் இருக்கும்  போஸ்பைஸ் நி த்தின் ைளத்பத பபருக்கி அடுத்த விபளச்ெப  
அதிகரிக்க பெய்யும்.  

(A) கூற்று கோைணம் இைண்டும் ெரி மற்றும் ெரியோன விளக்கம்  
(B) கூற்று ெரி கோைணம் தைறு  
(C) கூற்று கோைணம் இைண்டும் ெரி ஆனோல் ெரியோன விளக்கமல்   

(D) கூற்று கோைணம் இைண்டும் தைறு  
66. இ க்கணக் குறிப்புத் தருக .  
அகிற்புபக , பகோன்பறசூடு  
(A) 7ம் லைற்றுபமத் பதோபக, 2ம் லைற்றுபமத் பதோபக     
(B) 6ம் லைற்றுபமத் பதோபக, 7ம் லைற்றுபமத் பதோபக   
(C) 6ம் லைற்றுபமத் பதோபக, 2ம் லைற்றுபமத் பதோபக    
(D) 3ம் லைற்றுபமத் பதோபக, 2ம் லைற்றுபமத் பதோபக  

67. ெரியோன இபணபயத் லதர்ந்பதடு.  
1. கோழ்ப்புணர்ச்சி   -   ஈபைோற்று பமய்ம்மயக்கம்  
2. பமோத்தம்     - உடனிப  பமய்ம்மயக்கம்  
3. ைோழ்பைன்   -   லைற்று நிப  பமய்ம்மயக்கம்  
4. கப்பம்    -   ஈபைோற்று பமய்ம்மயக்கம்  

(A) அபனத்தும்  ெரி     (B) 1, 3, 4 ெரி   
(C) 2, 3, 4 ெரி      (D) 1, 2, 3 ெரி  

68. "பமய்தோன் அரும்பி விதிர்விதிர்த் துன்விபை யோர்கேற்பகன்  
பகதோன் தப பைத்துக் கண்ணீர் ததும்பி பைதும்பி உள்ளம் "  

என்னும் போடல் திருைோெகத்திலுள்ள திருச்ெதகத்தின் எத்தபனயோைது  
போடல் ?  
(A) முதற் போடல்     (B) இைண்டோைது போடல்  
(C) பத்தோைது போடல்     (D) மூன்றோைது போடல்  

69. கைந்பதத் தமிழ்ச் ெங்கம் தமிபேச் பெம்பமோழியோக அறிவிக்க  
       லைண்டுபமனத் தீர்மோனம் நிபறலைற்றிய ஆண்டு  

(A) 1901   (B) 1918  (C) 1919  (D) 1966  
70. ைபளயல் இச்பெோல்லில் ஐகோைம் _____ மோத்திபை குபறந்து ஒலிக்கிறது.  

(A)1    (B) 1 ¼    (C) ¼   (D) 1 ½  
71. ஒரு தனிச்பெோற்பறோடர் ஒன்று அல் து அதற்கு லமற்பட்ட  

துபணத்பதோடர்களுடன் க ந்து ைருைது ____ ஆகும்  
(A) பதோடர்நிப த் பதோடர்    (B) க பைத்பதோடர்  
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(C) கட்டபளத் பதோடர்    (D) தன்விபனத் பதோடர்  
72. "மண்ணு  கதில  உயிர்கள் தோம் ைருந்தும்   

           ைருத்தத்பத ஒருசிறி பதனினும்  

கண்ணுறப் போர்த்தும் பெவியுறக் லகட்டும்  
             கணமும்நோன் ெகித்திட மோட்லடன்"  
என்று போடியைர் யோர்?  
(A) தோயுமோனைர்     (B) திருமூ ர்  
(C) மோணிக்கைோெகர்     (D) ைள்ள ோர்  

73. 'நீ' எனும் முன்னிப ப் பபயர் உருலபற்கும்லபோது ____ என திரியும்.  
(A) நம்   (B) தன்   (C) நும்   (D) உன்  

74. வீைமோமுனிைருக்குத் தமிழ் கற்பித்தைர் யோர்?  

(A) மீனோட்சி சுந்தைனோர்    (B) ஆறுமுகநோை ர்  
(C) சுப்பிைதீபக் கவிைோயர்    (D) தோயுமோனைர்  

75. பரிதிமோற் கப ஞர் _____ ைடிவில் நோடகவியல் என்னும் நூப  இயற்றினோர்.  
(A) நோடக      (B) இ க்கண  

(C) உபைநபட     (D) பெய்யுள்  
76. திரிகடுகத்தின்ஆசிரியைோன நல் ோதனோபை "பெருஅடுலதோள் நல் ோதன்" என குறிப்பிட்டு லபோர் வீைனோக 

இருந்திருக்க ோம் என்று கூறுைது எது? 
A) துறைறவியல்     B) இல் றவியல்  
C) போயிறவியல்     D) ஊழியல்  

77. கருவி, கருத்தோ –இவ்விைண்படயும் உணர்த்தும் லைற்றுபம  
(A)இைண்டோம் லைற்றுபம    (B) மூன்றோம் லைற்றுபம  
(C) நோன்கோம் லைற்றுபம    (D) ஆறோம் லைற்றுபம  

78. “போல்பற்றிச் பெோல் ோ விடுதலும்“ இவ்ைடியில் போல்பற்றி என்பதன்  
பபோருள்  
(A) பகுப்புப் பற்றி     (B) இனம் பற்ற  
(C) ஒரு பக்கச் ெோர்பு பற்றி    (D) பநல்ப ப் பற்றி  

79. 'நோய்க்கோல் சிறுவிைல்லபோல் நன்கணிய ைோயினும்  
ஈக்கோல் துபணயும் உதைோதோர் நட்பபன்னோம்"  
இவ்ைரிகபள இயற்றிைர் யோர்?  
(A) ைள்ள ோர்      (B) தோயுமோனைர்  
(C) இளங்லகோைடிகள்    (D) ெமண முனிைர்  

80. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ெமபைளி மைங்களில் ைோழும் பறபைகளில்  
அல் ோதது எது?  
(A) மஞ்ெள் சிட்டு     (B) மின்சிட்டு  

(C) பெங்கோகம்     (D) பனங்கோபட  
81. “ இமிழ்கடல் லைலிபயத் தமிழ்நோடு ஆக்கிய இதுநீ கருதிபன ஆயின் "  
இவ்ைடிகள் இடம்பபறும் நூல்  
(A)பதோல்கோப்பியம்     (B) சி ப்பதிகோைம்   

(C) திருைோெகம்     (D) லதைோைம்  
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82. பிரித்து எழுதுக – போகற்கோய்  
(A) போகு + அற்று + கோய்    (B) போகு + அறு + கோய்  
(C) போக + அற்று + கோய்    (D) போகு + அல் + கோய்  

83. "நோம நீர்லைலி உ கிற்கு அைன் அளிலபோல்  
லமல்நின்று தோன் சுைத்த ோன்"  
இவ்ைரிகபள இயற்றியைர் யோர்?  
(A) சீத்தப  ெோத்தனோர்    (B) கம்பர்  
(C) திருைள்ளுைர்     (D) இளங்லகோைடிகள்  

84. பகோங்கு + அ ர் என்பதபனச் லெர்த்து எழுதக் கிபடக்கும் பெோல்  
(A) பகோங்குஅ ர்     (B) பகோங்அ ர்  
(C) பகோங்க ர்     (D) பகோங்கு ர்  

85. பமோழி முதல் எழுத்துகள் பதோடர்போன கூற்றுகளில் எது தைறோனது ?  
(A) க, ெ, த, ப, ம ஆகிய ைரிபெகளில் உள்ள எல் ோ உயிர்பமய் எழுத்துகளும் பெோல்லின் முதலில் ைரும்.  
(B) ங - ைரிபெயில் எந்த ஒரு எழுத்தும் பெோல்லின் முதலில் ைைோது.  
(C) ஞ ைரிபெயில் ஞ, ஞோ, பஞ, பஞோ ஆகிய நோன்கு எழுத்துகளும்  

 பெோல்லின் முதலில் ைரும்.  
(D) ய – ைரிபெயில் ய, யோ, யு, யூ, லயோ, பயௌ ஆகிய ஆறு எழுத்துகளும் பெோல்லின் முதலில் ைரும்.  

86. ெர். சி. வி. இைோமன் தமது "இைோமன் விபளவு" என்னும் கண்டுபிடிப்பப பைளியிட்ட ஆண்டு  
(A) 1927 பிப்ைைரி 27     (B) 1927  னைரி 27  

(C) 1928 பிப்ைைரி 28     (D) 1928  னைரி 28  
87. "இந்த பபரியைரின் அடி நிேலில் இருந்து தமிழ் கற்க லைண்டும் என்னும்    ஆைல் உண்டோகிறது " என்று கோந்தி
யடிகளோல் குறிப்பிடப்பட்டைர் யோர்?  

(A) மீனோட்சி சுந்தைனோர்    (B) உ.லை.ெோ  
(C) முத்துைோமலிங்கர்     (D) போைதியோர்  

88. லைலுநோச்சியோர் சிைகங்பகபய மீட்ட ஆண்டு ______.  
(A) 1780   (B) 1782   (C) 1784   (D) 1785  

89. "அன்பினில் இன்பம் கோண்லபோம்  
            அறத்தினில் லநர்பம கோண்லபோம்  

  துன்புறும் உயிர்கள் கண்டோல்  
             துரிெறு கனிவு கோண்லபோம்"  
என்று போடியைர் யோர்?  
(A) பைைமுத்து     (B) ைள்ள ோர்  
(C) அ. முத்தபையனோர்    (D) தோயுமோனைர்  

90. புத்தரின் ைை ோற்பறக் கூறும் நூல் எது?  
(A) ஜீைல ோதி     (B) ஆசிய ல ோதி  
(C) நைல ோதி     (D) ஜீைன ல ோதி  

91. தைறோன இபணபயத் லதர்ந்பதடு  
(A) மோண் - பபருபம    (B) மோன் – புள்ளிமோன்  
(C) கனம் - போைம்     (D) கணம் – அம்பு  

92. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ெரியோன இபண எது?  
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1. கப  - கவின் கப கள்    2. கபள – அேகு  
3. கபே – மூங்கில்      
(A) அபனத்தும் ெரி   

(B) 1, 2 ெரி  
(C) 2 , 3 ெரி  
(D) 1, 3 ெரி  

93. “ பபருந்த டங்கட் பிபறநுத  ோர்க்பக ோம்  

      பபோருந்து பெல்ைமுங் கல்வியும் பூத்த ோல்  
      ைருந்தி ைந்தைர்க் கீதலும் பைகலும்  
      விருந்து மன்றி விபளைன யோபைலய "  
என்று போடியைர் யோர்?  

(A) கபி ர்    (B) கம்பர்   (C) இளங்லகோைடிகள்   (D) போண்டியன் பநடுஞ்பெழியன்  
94. " என் கடன்பணி பெய்து கிடப்பலத" என்னும் திருைோக்பகத் தந்தைருமஅதன்படிலய ைோழ்ந்தைரும் யோர் ?  

(A) திருஞோனெம்பந்தர்    (B) திருநோவுக்கைெர்  
(C) மோணிக்கைோெகர்     (D) திருமூ ர்  

95. "புருைக் பகோடியருலக  
பபோன்னிபமயின் உள்லள  
உருைோகிச் சுேலும்  
உள்ளத்தின் முத்திபைகள் "  

என்ற ைரிகள் யோருபடயது?  
(A) நோ.கோமைோென்     (B) நோ.கருணோநிதி   
(C) சிற்பி      (D முடியைென்  

96. கு லெகை ஆழ்ைோர் எழுதிய பபருமோள் திருபமோழியில் பமோத்தம்  
எத்தபன போட கள் உள்ளன?  
(A)100  (B) 101    (C) 105    (D) 106  

97. " பபோங்கு ெோமபைலயந்திப்  
             புபடபுபட யியக் கர்நின்றிைட்டச்  
   சிங்க ைோெனத் திருந்து  

             பதளிந்பதோளி மண்டி  நிேற்றத் ‘’  
என்ற ைரிகபள போடியைர் யோர்?  
(A) உமறுப் பு ைர்     (B) நீ லகசி   
(C) சீத்தப ச் ெோத்தனோர்    (D) இளங்லகோைடிகள்  

98. கீழ்க்கண்ட மைபுச் பெோற்களில் எது / எபை தைறு?  
1. ப ோப்பிஞ்சு - ப ோ மூசு  
2. ைோபேப் பிஞ்சு – ைோபேக்கச்ெல்  
3. மோம்பிஞ்சு – மோமூசு  

4. அைபைப் பிஞ்சு- அைபைப் பபோட்டு  
(A) 1, 3 தைறு     (B) 3 மட்டும் தைறு  
(C) 1 மட்டும் தைறு     (D) 1, 4 தைறு  

99. கீழ்க்கண்ட இபணகளில் எது தைறோனது (ைோக்கியப் பிபேகளும் நீக்கமும்)  
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(A) ைண்டிகள் ஓடோது - ைண்டிகள் ஓடோ  (B) அது எல் ோம் - அபை எல் ோம்  
(C) எனது மகன் - எனக்கு மகன்   (D) ஏற்கத்தக்கது அல்  - ஏற்கத்தக்கது அன்று  

100. ' உள்ளத்தில் உண்பமபயோளி உண்டோயின்  

                  ைோக்கினில  ஒளி உண்டோகும் ‘  
என்று கூறியைர் யோர்?  
(A) போைதி   (B) போைதிதோென்  (C) அண்ணோ   (D) திரு.வி.க  
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 4 – Answer Key 

 

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