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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 6 

1) "தமிழ் பிறம ொழித் துணையின்றித் தனித்து 

இயங்குவது  ட்டுமின்றி தணைத்ததொங்கவும் மெய்யும்" 

என்று கூறியவர் யொர்? 

a) கொல்டுமவல்  

b) ஜி யு த ொப்  

c) வீர ொமுனிவர் 
d) கிரவுல் 

2) " க்றுளி ஆற்றுடன்  ன் ணை அடுக்கத்துக் 

கு ரிக்தகொடும் மகொடுங்கடல் மகொள்ள" என்ற  ொடல் 

வரிகள் இடம்ம ற்றுள்ள நூல் எது? 

a) சிைப் திகொரம்  

b) மதொல்கொப்பியம்  

c)  திற்றுப் த்து 

d)  ணித கணை 

3) தேக்ஸ்பியர் என் வர் யொர்? 

a) ஆங்கிை கவிஞர்  

b) ஆங்கிை நொடக ஆசிரியர்  

c) ரஷ்ய நொட்டு எழுத்தொளர்  

d) கிதரக்க சிந்தணையொளர் 

4) ஆறுமுகநொவைர் பிறந்த ஊர் எது? 

a) இரட்டணை  

b) நல்லூர்  

c) விளொச்தெரி  

d) முறம்பு 

5) திருஞொைெம் ந்தர் யொருணடய கொைத்தில் 

 துணரயில்  ங்ணகயர்க்கரசி, குைச்சிணறயொர் 

உதவியுடன் ணெவெ யத்ணத கொத்தொர்? 

a) சுந்தர ொண்டியன்  

b)  ொண்டியன் மநடுஞ்மெழியன்  

c) கூன் ொண்டியன்  

d) அரி ர்த்தை  ொண்டியன் 

6) " ொல்வண்ைம் பிள்ணள" என்ற சிறுகணதயின் 

ஆசிரியர் யொர்? 

a) மெயகொந்தன்  

b) சுெொதொ  

c) அரங்கநொதன் 

d) புதுண ப்பித்தன் 

7) கடும் மவப் த்ணத எதிர் மகொள்ளும் தன்ண யுணடய 

 றணவ எது? 

a) பூநொணர  

b) பூ ன் ஆந்ணத  

c) மகொக்கு  

d)  வளக்கொலி 

8) இந்தியொவில் எத்தணை  ங்கு கொடுகள் உள்ளை? 

a) 1/3 
b) 1/4 
c) 1/3 
d) 1/8 

9) அஞ்ெணையம் ொள்  களுக்கு கொந்தியடிகள் இட்ட 

ம யர் என்ை? 

a) லீைொவதி  

b) ெொன்சி ரொணி  

c) அம் ொ கண்ணு  

d) அம்புெத்தம் ொள் 

10) ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வணர உள்ள உயிர்கணள 

 ற்றி மதளிவொக குறிப்பிட்டுள்ள நூல் எது? 

a) திருக்குறள்  

b) நொைடியொர்  

c) மதொல்கொப்பியம்  

d) நொன் ணிக்கடிணக 

11) களவழி நொற் து ஆசிரியர் யொர்? 

a) பூதஞ்தெந்தைொர்  

b) கூடலூர் கிைொர்  

c) கணித தொவியொர்  

d) ம ொய்ணகயொர் 
12) "ஆளுணடய அரசு" என்னும் புணை ம யருடன் 

வைங்கப் டு வர் யொர்? 
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a) சுந்தரர்  

b) அப் ர் 
c)  ொணிக்கவொெகர்  

d) திருநொவுக்கரெர் 

13)  ொர்கழி  ொதத்தில் ணெவர்களொல்  ொடப் டும் 

 ொணிக்கவொெகர் இயற்றிய  ொடல்களின் மதொகுப்பின் 

ம யர் என்ை? 

a) திருப் ொணவ  

b) திருமவம் ொணவ  

c) ஆய்ச்சியர் குரணவ  

d) ம ரிய புரொைம் 

14)  ொணை நிை  க்களின்  ொட்டு என்ை? 

a) தவட்டுவ வரி  

b) குன்றக்குரணவ  

c) ஆய்ச்சியர் குரணவ  

d) ஊர்சூழ் வரி 

15) மகொல்லிக் கொவைன், கூடல் நொயகன் என்று 

வைங்கப் டு வர் யொர்? 

a) குைதெகர ஆழ்வொர்  

b) நம் ொழ்வொர்  

c) த யொழ்வொர் 
d) பூதத்தொழ்வொர் 

16) ஒரு ஏக்கர்  ரப் ளவில் வளர்ந்துள்ள  ரங்கள் 

எத்தணை த ருக்குத் ததணவயொை ஆக்ஸிெணை 

வைங்குகிறது  

a) 12  
b) 20  
c) 18  
d) 2 

17) "நொன் கண்ட  ொரதம்" என்னும் நூலின் ஆசிரியர் 
யொர்?  

a) அஞ்ெணை அம் ொள்  

b)  கொத் ொ கொந்தி  

c) அம்புெத்தம் ொள்  

d) நீைகண்ட ெொஸ்திரி 

18) தன் எழுத்துக்களுடன் தெரொது பிற 

எழுத்துக்களுடன் தெர்வது எவ்வொறு அணைக்கப் டும்? 

a) தன்னிணை ம ய் யக்கம் 

b) தவற்றுநிணை ம ய் யக்கம்  

c) தன் ஒற்று இரட்டல்  

d) ம ய்மயழுத்து 

19) "ணவக்கம் வீரர்" என்று அணைக்கப் டு வர் யொர்? 

a) முத்துரொ லிங்கர்  

b) அறிஞர் அண்ைொ  

c) ம ரியெொமி  

d) ஈதவ ரொ ெொமி 

20) "நணகச்சுணவ உைர்வு  ட்டும் எைக்கு 

இல்ணைமயனில் எப்ம ொழுததொ என் வொழ்க்ணக 

முடிந்திருக்கும்" என்று கூறியவர் யொர்? 

a) ததவதநயப்  ொவைர்  

b) கொந்தியடிகள்  

c) ஜி யு த ொப்  

d) கொல்டுமவல் 

21) "ம ற்ற தொயும் பிறந்த ம ொன்ைொடும் நற்றவ 

வொனினும் நனி சிறந்தைதவ" என்றவர் யொர்? 

a)  ொரதியொர்  

b)  ொரதிதொெைொர் 

c) அண்ைொ  

d) ரொ ெொமி 

22) தன் இரு கொைொல் வொனூர்திணய ஓட்டிய முதல் 

ம ண் ணி என்ற ம ருண ணய ம ற்றவர் யொர்? 

a) கல் ைொ ெொவ்ைொ  

b) மெசிக்கொ ைொரன்ஸ்  

c) மெனிஃ ர் ைொரன்ஸ்  

d) மெசிக்கொ கொக்ஸ் 

23) விைொ தகட்கவும் எழுதவும்  யன் டும் எழுத்து எது?  

a) ஏ 

b) ஓ  

c) எ 

d) ஈ 
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24) திருவருட் ொவிற்கு கொைமுணற  திப்பு 

மவளியிட்டவர் யொர்? 

a) வள்ளைொர்  

b) ரொ லிங்க அடிகளொர்  

c) ஊரன் அடிகளொர் 
d) திைகர் 

25) "துறணவ த ல் மநறி" என்று உச்ெத்தில் ணவத்து 

 ொடப் டுவது எது? 

a) அற இைக்கியம்  

b) அக இைக்கியம்  

c) புற இைக்கியம் 

d) கொப்பியம் 

26) எதிரூன்றல்  

a) தும்ண   

b) மநொச்சி  

c) வஞ்சி 

d) கொஞ்சி 

27) இரொ ணை குைந்ணதயொக  ொவித்து தொைொட்டு 

 ொடியவர் யொர்? 

a) குைதெகர ஆழ்வொர்  

b) ம ரியொழ்வொர் 
c) நம் ொழ்வொர் 

d) பூதஞ்தெந்தைொர் 

28) நொட்டுப்புறப் ொடல் வடிவங்களுக்கு இடம் 

மகொடுத்து  ொடிய நொயன் ொர் யொர்? 

a) அப் ர்  

b) சுந்தரர்  

c) திருஞொைெம் ந்தர்  

d)  ொணிக்கவொெகர் 

29) சிறு ஞ்ெமூைத்தின் ஆசிரியர் யொர்? 

a) நல்ைொதைொர்  

b) விளம்பிநொகைொர் 

c) கொரியொெொன்  

d) ம ொய்ணகயொர் 

30) "மதொப்புள் மகொடி உறவுகள் அறுந்து த ொகொ ல் 

கொப் து தொய்ம ொழி  ொத்திரத " என்று கூறியவர் யொர்? 

a)  ொரதியொர்  

b)  ொரதிதொெைொர்  

c) சிற்பி  ொைசுப்பிர ணியன்  

d) வீ.தக  ொைன் 

31) "கொர்குைொம்" என் து எத்தணையொவது தவற்றுண  

மதொணக  

a) 6  
b) 4  
c) 2  
d) 7 

32) "சிங்கங்கதள எழுந்து வொருங்கள் நீங்கள் மெம் றி 

ஆடுகள் என்ற  யக்கத்ணத உதறித் தள்ளுங்கள்" என்று 

இணளஞர்கணள தநொக்கி வீரமுைக்கமிட்டவர் யொர்? 

a) விதவகொைந்தர்  

b)  ரிதி ொற்கணைஞர்  

c)  ொரதிதொென்  

d) அண்ைொதுணர 

33) "ஒன்தற குைம் ஒருவதை ததவன்" என்றவர் யொர்?  

a) திருஞொைெம் ந்தர்  

b) திருமூைர்  

c) திருதவங்கட தி  

d) மவங்கடரத்திைம் 

34) தவலுநொச்சியொர் பிறந்த இடம் எது? 

a) சிவகங்ணக 

b)  துணர  

c) இரொ நொதபுரம்  

d) தவலூர் 
35) "தமிழ் நொடகத் தந்ணத" என்று அணைக்கப் டு வர் 
யொர்?  

a)  ரிதி ொற் கணைஞர் 
b)  ம் ல் ெம் ந்தைொர்  

c) ெங்கரதொஸ் சுவொமிகள்  

d) சுந்தரைொர் 
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36) நன்னூலுக்கு கொண்டிணக உணர கண்டவர் யொர்? 

a) இரொ ொனுெ கவிரொயர்  

b) நச்சிைொர்க்கினியொர் 
c) கம் ன்  

d) வியொெர் 

37)  றப் ணத விட நடக்க விரும்பும்  றணவ  ற்றும் 

எளிதில்  ைகும் தன்ண  மகொண்ட  றணவ எது? 

a) கிளி  

b)  யில்  

c)  ரகதப்புறொ 
d) குருவி 

38) கணினியின் தந்ணத என்று அணைக்கப் டு வர் 
யொர்?  

a) தைடி ைவ்தைஸ்  

b) ஹொர்வர்ட் 

c) ெொர்ைஸ்  ொத ஜ் 

d) பிதளஸ்  ொஸ்கல் 

39) யது குைத்ததொன்றல் யொர்? 

a) பீ ன்  

b) நளன்  

c) கண்ைன்  

d) திருதரொஷ்டிரன் 

40) எழும்பூரில் உள்ள மென்ணை ண ய 

அருங்கொட்சியகம் மதொடங்கப் ட்ட ஆண்டு என்ை?  

a) 1951  
b) 1851  
c) 1751  
d) 1841 

41) தமிழ் இைக்கியத்தில் எழுத்து என் தற்கு ஓவியம் 

என்னும் ம ொருள் கூறும் நூல்கள் எது? 

a) புறநொனூறு  ற்றும் குறுந்மதொணக  

b) புறநொனூறு  ற்றும் கலித்மதொணக  

c)  ரி ொடல்  ற்றும் புறநொனூறு  

d) குறுந்மதொணக  ற்றும்  ரி ொடல் 

42) இந்தியொ-சீைொ த ொரின்த ொது த ொர் நணடம றும் 

இடங்களுக்குச் மென்று மெய்தி திரட்டிய  த்திரிக்ணக 

நிறுவைம் எது? 

a) ைண்டன் ணடம்ஸ்  

b) bombay times  
c) deccan chronicle  
d) ணடம்ஸ் ஆஃப் இந்தியொ 

43) "வைக்ணக தருவது இடக்ணகக்கு மதரியக்கூடொது" 

என்ற  ைம ொழிக்கு எடுத்துக்கொட்டொக வொழ்ந்தவர் யொர்? 

a) ெொமிநொத ஐயர்  

b) விஸ்வநொதம்  

c) மு வரதரொெைொர்  

d) திரு வி கல்யொை சுந்தரைொர் 

44) "சூரிய ஒளி ம றொத மெடியும்  குத்தறிவு ஒளி 

ம றொத ெமுதொயமும் வளர்ச்சி ம றொது" என்ற கூற்று 

யொருணடயது? 

a)  ொரதிதொென் 

b)  ொரதியொர்  

c) ஈதவரொ  

d) உதவெொ 
45) அகரொதி என்ற மெொல் முதல் முதலில் 

இடம்ம ற்றுள்ள நூல் எது? 

a) திரு ந்திரம்  

b) ததவொரம்  

c) திருவொெகம்  

d) நொைடியொர் 

46) "தமிழ் எங்கள் உயிர் என்  தொதை மவல்லும் 

தரமுண்டு தமிைருக்கு இப்புவி த தை" என்ற 

 ொதவந்தரின்  ொடல் எந்தத் தணைப்பில் இடம் 

ம ற்றுள்ளது? 

a) எங்கள் தமிழ் 

b) தமிழ் வளர்ச்சி  

c) இணெ தமிழ்  

d) மதன்றல் 
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47) "ஒருண  ததொற்றத்து ஐதவறு வைப்பின் 

இைங்குகதிர் விடூஉம் நைங்மகழு  ணிகளும்"என்ற 

சிைப் திகொர  ொடலில் குறிப்பிடும் அறிவியல் பிரிவு 

எது? 

a) ம ொறியியல்  

b)  ண்ணியல்  

c) கனி வியல் 

d) அணுவியல் 

48) கிமு  த்தொம் நூற்றொண்டில் எந்த அரெனுக்கு 

யொணைத் தந்தமும்  யில் ததொணகயும் வொெணைப் 

ம ொருள்களும் தமிைகத்தில் இருந்து அனுப் ப் ட்டது? 

a) அகஸ்டஸ்  

b) ெொை ன்  

c) ணடபீரியஸ்  

d) நீதரொ 

49) ஜி யு த ொப் பிறந்த ஆண்டு 

a) 1820  
b) 1970  
c) 1620  
d) 1720 

50) "என்னுணடய ெதகொதரியின்  ரைத்ணத விடவும் 

வள்ளியம்ண யின்  ரைம் த ரிடியொக இருந்தது" 

என்று கூறியவர் யொர்? 

a)  கொத் ொ கொந்தி  

b) அறிஞர் அண்ைொ  

c) இரொெொஜி  

d) தநருஜி 

51) "ஊரும் த ரும்" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யொர்? 

a) இரொ.பி.தெதுப்பிள்ணள  

b) சிற்பி  

c)  ொைசுப்பிர ணியம்  

d) தொரொ ொரதி  

52) "ஒவ்மவொருவரும் தொம் சிறந்ததொக கருதும் 

ெ யத்ணத ணக மகொண்டு வொை விடுவதத தர் ம்" 

என்றவர் யொர்? 

a) மீைொட்சி  

b)  ங்கம் ொள்  

c) திரு ணை நொயக்கர்  

d) மதைொலிரொ ன்  

53) ணகவலி கண்ணும் கண்வழி  ைமும் மெல்லும் 

கணை  

a) ஆடற்கணை 

b) ஓவியக்கணை  

c) சிற் க்கணை  

d) நொடகக்கணை 

54) தமிழில் ததொன்றிய முதல் புதிைம் எது? 

a) குளத்தங்கணர அரெ ரம்  

b) திவ்ய பிர ந்த  ொணை 

c) பிரதொ  முதலியொர் ெரித்திரம்  

d) திருவொணைக்கொல் அந்தொதி 

55) தூதின் இைக்கைம் கூறும் நூல் எது ? 

a) நன்னூல் 

b) மதொல்கொப்பியம் 

c) இைக்கை விளக்கம்  

d) த ற்கூறிய எணவயும் இல்ணை 

56) "சுணவயொக இருந்தொலும் முன்ைணவணய நொடொதத 

சுணவயற்று இருந்தொலும் பின்ைணவணய த ொற்று" 

என்று கூறியவர் யொர்? 

a) ம ருஞ்சித்திரைொர்  

b) மு வரதரொெைொர்  

c) கொந்தியடிகள்  

d) அண்ைொதுணர 

57) கொளிணயயும் எ ணையும் தன் மதய்வ ொகக் 

மகொண்ட நொள் மீன் எது? 

a)  ரணி 

b) அஸ்வினி  

c) பூெம்  

d) பூரம் 

58) " ொட்டொளி  க்கள் ஓய்வு ம றுவது ெமூக நீதியில் 

ஒன்று" என்று கூறியவர் யொர்?  
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a) அண்ைொதுணர  

b) இரொ லிங்க அடிகள்  

c) நொ க்கல் கவிஞர்  

d) வள்ளைொர் 
59) " ொட்டிணைப்த ொல் ஆச்ெரியம்  ொரின்மிணெ 

இல்ணையடொ" என்றவர் யொர்? 

a)  ொரதியொர்  

b)  ொரதிதொென்  

c) நொ க்கல் கவிஞர்  

d) தொரொ ொரதி 

60) எந்த கொங்கிரஸ்  ொநொட்டில் 1963 ஆம் ஆண்டு 

கொ ரொெர் கொங்கிரஸின் ததசிய தணைவரொக 

ம ொறுப்த ற்றொர்? 

a) பூதை  

b) புவதைஸ்வர்  

c) கொஞ்சிபுரம் 

d) மென்ணை 

61) பிமரஞ்சுக் குடியரசு தணைவரின் மெவொலியர் 

விருது மவன்றவர் யொர்? 

a) வண்ைதொென்  

b) மெயகொந்தன்  

c) கிரண்த டி  

d) வொணிதொென் 

62) ஐங்குறுநூறு - மதொகுத்தவர் யொர்? 

a) உக்கிரப்ம ருவழுதி 

b) உருத்திரென் ர்  

c) கூடலூர்கிைொர்  

d) இரும்ம ொணற 

63) "மதய்வத்திற்கு சூட்டப்ம ற்ற  ொ ொணை" எை 

அணைக்கப் டுவது எது? 

a) ம ரிய புரொைம் 

b) நொன் ணிக்கடிணக 

c) திரு ந்திரம்  

d) திவ்யப்பிர ந்தம் 

64) தஞ்ணெணய ஆண்ட ெரத ொஜி  ன்ைரின் உற்ற 

நண் ர் யொர்? 

a) தவதநொயக ெொஸ்திரி  

b) கொல்டுமவல்  

c) ஜி யு த ொப்  

d) வள்ளைொர் 
65) "விடுதணை விணளத்த உரிண " என்னும் நூணை 

இயற்றியவர் யொர்? 

a) தொரொ ொரதி  

b) முடியரென்  

c) கண்ைதொென்  

d)  ொரதியொர் 

66) "கருத்து ஓவியங்கணள வடிவண க்கும் 

மெொல்தைருைவர்" என்று அணைக்கப் டு வர் யொர்? 

a) வீ தக  ொைன்  

b) சிற்பி  

c) இளம்பிணறயன்  

d) மு த த்தொ 
67) 3 அடி சிற்மறல்ணை உணடயது 

a) மவண் ொ  

b) ஆசிரியப் ொ  

c) வஞ்சிப் ொ  

d) கலிப் ொ 
68) "சிங்க வல்லி" என்று அணைக்கப் டுவது 

a) கற்றொணை  

b) கரிெைொங்கண்ணி  

c) தூதுவணள  

d) முருங்ணக 

69) குடி க்கள் கொப்பியத்தின் ஆசிரியர் யொர்? 

a)  ணற ணை அடிகளொர்  

b) மத.ம ொ மீைொட்சி சுந்தரைொர்  

c) குன்றக்குடி அடிகளொர்  

d) கொ ொட்சி குருெொமி 
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70) "அந்தைர் வளர்க்கும் தவள்வித் தீணய விட 

ததெ க்தி மநஞ்சில் வளர்க்கும் தீதய ததவர்கள் 

விரும்புவது" என்றவர் யொர்? 

a)  ொரதியொர்  

b)  ொரதிதொெைொர் 

c) தொரொ ொரதி  

d) சுந்தரம் பிள்ணள 

71)  ரம்  யன் டுத்தொ ல் கட்டப் ட்டது எது? 

a) மீைொட்சி அம் ன் தகொவில்  

b) மெல்ைத்தம் ன் தகொவில்  

c) அண்ைர் தகொவில்  

d) நொயக்கர்  ஹொல் 

72) "தமிழ் மெய்யுள் கைம் கம்" என்ற நூலின் ஆசிரியர் 
யொர்? 

a) ஜி யு த ொப்  

b) கொல்டுமவல்  

c)  ணற ணை அடிகளொர்  

d) ம ருந்ததவைொர் 

73) "ெட்ணட" என்ற சிறுகணதயின் ஆசிரியர் யொர்? 

a) புதுண ப்பித்தன்  

b) மெயகொந்தன்  

c) சுெொதொ  

d) சிவெங்கரி 

74) "உயிர்களிடத்தில் அன்பு தவண்டும் ணவரம் உணடய 

மநஞ்சு தவண்டும்" என்று  ொடியவர் யொர்? 

a)  ொரதிதொென்  

b) வள்ளைொர்  

c) கவிகொளத கம் 

d)  ொரதியொர் 

75) "ஓய்வு" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யொர் ? 

a) குன்றக்குட அடிகளொர்  

b) அண்ைொ  

c)  ணற ணை அடிகளொர்  

d) தவங்கடெொமி நொட்டொர் 

76) "நொன் தனியொக வொைவில்ணை தமிதைொடு 

வொழ்கிதறன்" என்றவர் யொர்? 

a) திரு வி கல்யொை சுந்தரைொர்  

b) கொந்தியடிகள்  

c) மு வரதரொெைொர்  

d) துணர ொணிக்கம் 

77) "களி இன்  நைவொழ்வு மகொண்டு கண்ணித் 

தமிழுக்கு ஆற்றுக மதொண்டு" என்றவர் யொர்? 

a) அப்துல் ைத்தீப்  

b)  ொரதிதொென் 

c) கவி ணி 

d) நொ க்கல் கவிஞர் 
78) கண்ைன் தநொயின்றி வொழ்ந்தொன் என் து  

a) விணைமயச்ெம்  

b) மதரிநிணை விணைமயச்ெம்  

c) குறிப்பு விணைமயச்ெம்  

d) விணைமுற்று 

79) கருவி, கருத்தொணவ  ட்டும் உைர்த்தும் தவற்றுண  

மதொணக எது? 

a) 3  
b) 6  
c) 2 
d) 4 

80) "உைகம் யொணவயும் தொமுளவொக்கலும்" என்ற 

கம் ரொ ொயைப்  ொடல் எந்த கொண்டத்தில் 

இடம்ம ற்றுள்ளது? 

a) அதயொத்தியொ கொண்டம் 

b) ஆரணிய கொண்டம் 

c)  ொை கொண்டம்  

d) கிட்கிந்தொ கொண்டம் 

81) திருக்குறளுக்கு உணர எழுதியவர்களுள் 

அல்ைொதவர் யொர்? 

a) தரு ர்  

b)  ரித ைைகர்  

c)  ல்ைர் 
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d) திரு ணை நொயக்கர் 
82) ம ரும் ொன்ண  அறக்கருத்துக்களும் 

சிறு ொன்ண  ெ ை கருத்துக்களும் மகொண்ட நூல் 

எது? 

a) சிறு ஞ்ெமூைம் 

b) ம ரும் ொைொற்றுப் ணட  

c) சிறு ொைொற்றுப் ணட  

d) நொன் ணிக்கடிணக 

83) இந்தியொவில் எத்தணை ம ொழி குடும் ங்கள் 

உள்ளை ? 

a) 10  
b) 8  
c) 12  
d) 13 

84) கீழ் உள்ள வணககளுள் வட திரொவிட ம ொழி 

அல்ைொதது எது? 

a) தகொண்டொ  

b) குருக்  

c)  ொல்ததொ  

d) பிரொகுயி 

85) ஆபுத்திரன் நொடு அணடந்த கொணத எத்தைொவது 

கொணத? 

a) 20  
b) 22  
c) 21  
d) 24 

86) யொர் உணரநணடகள் கவிணத நணட மகொண்டணவ? 

a) சுரதொ  

b) சுெொதொ 

c)  ொரதிதொென் 

d) கண்ைதொென் 

87)  ொரதிதொெணை சுப்புரத்திைம் ஓர் கவி என்று கூறி 

அறிமுகப் டுத்தியவர் யொர்? 

a) நொ க்கல் கவிஞர்  

b)  ொரதியொர்  

c) கவி ணி  

d) முடியரென் 

88)  ருத நிை அரெனின் தகொட்ணடணய நடுக்கடலில் 

மெல்லும் கப் லுக்கு உவண யொகப் கூறிய நூல் எது? 

a) அகநொனூறு 

b) கலித்மதொணக  

c) புறநொனூறு  

d)  ரி ொடல் 

89) உணைக்கும்  க்களின் துயரங்கணளயும் 

ம ொதுஉணடண  சிந்தணைகணளயும் தம்முணடய 

 ொடல்களின் வழி  ரவைொக்கியவர் யொர்? 

a) தொரொ ொரதி 

b) இரொ ச்ெந்திர கவிரொயர் 

c) உடு ணை நொரொயைகவி 

d)  ட்டுக்தகொட்ணடயொர் 
90) "சுதந்திரப்  யிணர தண்ணீர் விட்தடொ வளர்த்ததொம் 

கண்ணீரொல் கொத்ததொம்" என்றவர் 

a)  ொரதியொர்  

b)  ொரதிதொென்  

c) கவி ணி  

d) நொ க்கல் கவிஞர் 
91) "முந்நீர் வைக்கம்"  ற்றி குறிப்பிடும் நூல் எது? 

a) அகத்தியம்  

b) மதொல்கொப்பியம் 

c)  ட்டிைப் ொணை  

d)  ரி ொடல் 

92)  ரக்கைத்ணத குறிக்கும் வொர்த்ணதகளுள் 

அல்ைொதது எது? 

a) அம்பி  

b) திமில்  

c) வொரைம்  

d) வங்கம் 

93) தனிப் ொடல் திரட்டில் உள்ள  ொடல்களின் 

எண்ணிக்ணக என்ை? 

a) 1500  
b) 1113  
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c) 1010 
d) 1117 

94) அணர நொழிணக என் து எத்தணை நிமிடங்கள்? 

a) 12 நிமிடம்  

b) 10 நிமிடம்  

c) 24 நிமிடம்  

d) 5 நிமிடம் 

95) ஆைந்த ரங்கருக்கு  ண் சுத தொர்  ட்டம் 

வைங்கியவர் யொர்? 

a) மீர் ெொஃ ர்  

b) கொ ர் கொன்  

c) முெ ர்ெங்  

d) வொரன் ஹொஸ்டிங்ஸ் 

96) "தொத   ொடு ட்டு உணைத்து முன்தைற தவண்டும் 

என்னும் உயர்ந்த எண்ைம் நம் இணளஞர்களிணடதய 

வளர தவண்டும்" என்றவர் யொர்? 

a) அறிஞர் அண்ைொ  

b) மூதறிஞர் ரொெொஜி  

c) ம ரியொர்  

d) மு வரதரொெைொர் 

97) ெச்சிதொைந்தன் பிறந்த நொடு எது? 

a) இந்தியொ 

b) இைங்ணக  

c) மதன் ஆப்பிரிக்கொ 
d)  ொகிஸ்தொன் 

98) ஐஞ்சிறுகொப்பியம் அணைத்தும் 

a) ணெவ கொப்பியம்  

b) புத்த கொப்பியம்  

c) ெ ைக் கொப்பியம்  

d) ணவைவ கொப்பியம் 

99)  ணற ணை அடிகளொர் எழுதிய நொடகம்  

a)  ொதங்க சூளொ ணி  

b) டம் ொச்ெொரி விைொெம்  

c)  தைொன் ணியம்  

d) ெொகுந்தைம் 

100) 'ஆைந்த விெய விகடன்' என் ணத 'ஆைந்த 

விகடன்' என்று  ொரதியொர் எந்த ஆண்டு ம யர் 

 ொற்றிைொர்? 

a) 1920  

b) 1930  

c) 1932  

d) 1934 
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 6 – Answer Key 

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