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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 7 

1. படித்துப்புரிந்து சரியான விடைடயத் தேர்ந்தேடு.  
1. ேடைடை உன்டனத் தேடிக் த ாண்டு வந்ோல் வரட்டும்  

2. நீ அடேத் தேடிக்த ாண்டு தபாய் அடையாதே  
3. நீ தேை தவண்டுவது தோண்டு  
4. தோண்டுக்கு முந்து, ேடைடைக்குப் பிந்து  
என்பது உன் தெறியா  இருக் ட்டும்  

A. தெரு எழுதிய  டிேவரி ள்  
B. மு.வ. எழுதிய  டிேவரி ள் 
C. அண்ணா எழுதிய  டிேவரி ள்  
D.  ாந்தி எழுதிய  டிேவரி ள்  

2. பிடையற்றத் தோைடரத் தேர்வு தசய் .  
A. ஓர் ைாவட்ைத்தில் ஒரு அடைச்சர் அவருடை ை தனாடு சுற்றுைா  தைற்க்த ாண்ைார்  
B. ஒரு ைாவட்ைத்தில் ஓர் அடைச்சர் அவருடைய ை தனாடு சுற்றுைா தைற்த ாண்ைார்  
C. ஒரு ைாவட்ைத்தில் ஒரு அடைச்சர் அவரது ை தனாடு சுற்றுைா தைற்த ாண்ைார்  
D. ஒரு ைாவட்ைத்தில் ஒரு அடைச்சர் அவரது ை தனாடு சுற்றுைா தைற்த ாண்ைார்  

3. தபாருத்து :  
(a) திரி டு ம்   1. தபருவாயின் முள்ளியார்  
(b) ஆசாரக்த ாடவ   2. ெல்ைாேனார்  
(c) பைதைாழி ொனூறு  3.  ாரியாசான்  
(d) சிறுபஞ்சமூைம்   4. முன்றுடற அடரயனார்  

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

4. எளிடையினால் ஒரு ேமிைன் படிப்பில்டை தயன்றால்  
இங்குள்ள எல்ைாரும் ொணிைவும் தவண்டும்.  
- எனப் பாடியவர்.  
A. பாரதிோசன்    B. பாரதியார்  
C. சுரோ     D.  ண்ணோசன்  

5. ைரக் ைத்டே குறிக்கும் ொன்கு தசாற் டள தேர்ந்தேடுக்   
A.  ைம், தோணி, புணரி, மிேடவ  B.   ைம், பரிசில், ஓைம், பரடவ  

C.  ைம், வங் ம், புடண, அம்பி  D.  ைம், பரிசில், ஆழி, பஃறி  
6. அ ர வரிடசயில் அடைந்துள்ள தசாற் டளக்  ண்ைறி   

A.  ாசு, கூடற, ட ப்பிடி, கிளி, த ணி  
B.  ாசு, கிளி, கூடற,த ணி, ட ப்பிடி  

C. கிளி, ட ப்பிடி,  ாசு, கூடற, த ணி  
D. த ணி,  ாசு, கிளி, கூடற, ட ப்பிடி  

7. " எதிரூன்றல்  ாஞ்சி, எயில்  ாத்ேல் தொச்சி” – இதில் தொச்சி என்பது  
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A. ைதில்  ாத்ேல்   B. ைதில் வடளத்ேல்  

C. ைதில் பூச்சூைல்   D. ைதில் வாட  சூைல்  
8. தபாருத்து   

(a) திருவரங் ம்  1. சிேம்பரம்  
(b) திருச்சிற்றம்பைம்  2. ஸ்ரீரங் ம்  

(C) திருைடறக் ாடு   3. மீனாட்சி  
(D) அங் யற் ண்ணி  4. தவோரணியம்  

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

9. குைதச ர ஆழ்வார் இயற்றிய நூல் எது?  
A.  ெந்திக்  ைம்ப ம்  B. ொைாயிரத்திவ்வியப் பிரபந்ேம்  
C.  லித்தோட    D. ெற்றிடண  

10. திருஞானசம்பந்ேருக்கு தோைர்பில்ைாே தோைடர தேர்ந்தேடுக் .  
A. உடையாள் தபாற்கிண்ணத்தில் அளித்ே ஞானப் பாடை உண்ைார்  
B. 220 ேைங் ள் வழிப்பட்ைார்.  
C. திராவிை சிசு என ஆதிசங் ரரால் குறிப்பிைப்பட்ைார்.  
D. அப்பூதியடி ளின் மூத்ே ை டள உயிர் தபற தசய்ோர். 

11. துறந்ோர் தபருடை துடணக்கூறின் டவயத்  
திறந்ோடர எண்ணிக்த ாண் ைற்று  
- இதில் அடைந்து வரும் தைாடன  

A. இடண தைாடன   B. தபாழிப்பு தைாடன  
C. ஒரூஉ தைாடன   D. கூடை தைாடன  

12. இன்பம் விடையான் இடும்டப இயல்தபன்பான்  
துன்பம் உறுேல் இைன்  

- இதில் அடைந்து வரும் தோடை ெயம்  
A. அடி முரண் தோடை  B. அடிதைாடனத் தோடை  
C. அடி இடயபுத் தோடை  D. எதுவுமில்டை  

13. 'அரியவற்றுள்’ – இச்தசால்டை அடசபிரித்து சரியான விடைடய எழுது .  

A. நிடர தெர் தெர்   B. நிடர நிடர தெர்  
C. நிடர தெர் நிடர   D. தெர் தெர் நிடர  

14. உவடை விளக்கும் தபாருடள  ண்ைறிந்து தபாருத்து :  
(a) அத்திப் பூத்ேது தபாை  1. ஒற்றுடை  

(b) உயிரும் உைம்பும் தபாை  2. பயனில்டை  
(c) ஆற்றில்  டரத்ே புளி  3. தவேடன  
(d) இடிவிழுந்ே ைரம் தபாை  4. அரிய தசயல்  

                          (a)  (b)  (c)  (d)  
A.   3  1  4  2  
B.   2  3  4  1  
C.   4  1  2  3  
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D.   4  2  1  3  
15. 26 முேல் 32 வயது வடர உடைய பருவ ை ளிர்  

A. ைைந்டே    B. அரிடவ  
C. ைங்ட     D. தேரிடவ 

16.  ரந்டே ேமிைச்சங் த்தில் ெைச்சிவாய முேலியார் ேடைடையில் ேங் த்தோைா பரிசிடனப் தபற்றவர் யார்?  
A. ொைக் ல்  விஞர்  B. அப்துல் ரகுைான்  

C. வாணிோசன்   D. வரே ெஞ்சப்ப பிள்டள 
17. தசக்கிைார் எந்ே நூடை முேல் நூைா க் த ாண்டு திருத்தோண்ைர் புராணத்டே இயற்றினார்  

A. திருத்தோண்ைர் ைாக் டே  B. திருத்தோண்ைர் தோட    
C. ொயன்ைார் ள் வரைாறு   D. இடற வரைாறு  

18. தித்திக்கும் ேமிழிதை முத்து முத்ோய் பாைல் தசய்ேவர் என சுரோ யாடர கூறுகிறார்  
A. திருவள்ளுவர்  B.  ம்பர்  
C. இளங்த ாவடி ள்   D.  பிைர்  

19. பாேம் பூ என்பதே பாம்பு எனத் திரிந்ேது என கூறியவர் யார்?  

A. புரட்சி  விஞர்   B.  விக்த ா  
C. உவடைக்  விஞர்   D. பாவைர் ைணி  

20. விரல் நுனிதவளிச்சங் ள், பூமிடய திறக்கும் தபான்சாவி, இன்தனாரு சி ரம் தபான்ற நூடை எழுதியவர் யார்?  
A. முடியரசன்   B. வாணிோசன்  

C. ோராபாரதி  D.அப்துல்ரகுைான்  
21. எந்ே ைன்னனின் விருப்பத்திற்த ற்ப ென்னூல் புத்ேமித்திரரால் எழுேப்பட்ைது  

A. முேைாம் இராதேந்திரன்   B. வீர குதைாத்துங்  தசாைன்  
C. வீர ராதேந்திர தசாைன்   D. முேைாம் குதைாத்துங் ன்  

22. "ைன்னனும் ைாசறக்  ற்தறானுஞ் சீர்தூக்கின்  
ைன்னிற  ற்தறான் சிறப்புடையன்" என்று பாடியவர் யார்?  
A. வள்ளுவர்   B.  ம்பர்  
C. ஒளடவயார்  D. பட்டினத்துப் பிள்டளயார்  

23. தபாருந்ோேது எது?  
A. பிடண – தபண்ைான்  B. எழினி - உடற   
C. த ால்டை -ைருே நிைம் D. தைாய்ம்பு – வலிடை  

24. எட்டுத்தோட  நூல் ளுள் அறம், தபாருள், இன்பம், வீடு என்ற ொன்ட யும் கூறும் நூல்  

A. புறொனூறு   B. அ ொனூறு  
C. குறுந்தோட    D. பரிபாைல் 

25.  ாட்சி  ால்த ாள் நீரப்படைெடு ல் – என்ற வரி ள் இைம்தபற்ற நூல்  
A. தோல் ாப்பியம்  B. அ ொனூறு  

C. புறொனூறு   D.  ம்பராைாயணம்  
26. தபாருந்ோேது எது?  

A. உரம் – ைார்பு   B. மிைறு -  ழுத்து   
C. தவஃ ல் – சினத்ேல்  D. குறடள – புறம்தபசுேல்  

27. கீழ்க் ண்ைவற்றுள் ேவறானது எது?  
A. ேறியில்  ட்ைப்பட்ை யாடன அடசவது 
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  தபால் ொவாய் ள் அடசந்ேன - பட்டினப்பாடை  

B. ைார்க்த ாதபாதைா - தவனிசு ொட்ைறிஞர்  
C. ைருேநிை அரசனது த ாட்டை  ப்பலுக்கு உவடையா க் கூறுவது - ைதுடரக் ாஞ்சி 
D. தைடை  ைல் முழுதும்  ப்பல் விடுதவாம் – பாரதி  

28. கீழ்க் ண்ைவற்றுள் ேவறானது எது?  
A. ப், ம் - தைல் உேடும் கீழ் உேடும் தபாருந்ே தோன்றும்  
B. ர், ழ் – தைல் வாடய ொக்கின் நுனி ேைவுவோல் பிறக்கின்றன  
C. ய் - தைல் வாய்ப் பல்டைக் கீழுேடு தபாருந்துேைால் பிறக்கின்றன  
D. ள்-தைல்வாடய ொவினது ஓரங் ள் ேடித்து ேைவுவோல் பிறக்கின்றன.  

29. ஆசிரியப்பாவின் தபாது இைக் ணம்  தபற்று எல்ைா அடி ளும் ொற்சீர் அடி ளாய் வருவது  
A. இடணக்குறள் ஆசிரியப்பா  
B. நிடைைண்டிை ஆசிரியப்பா  
C. தெரிடச ஆசிரியப்பா  
D. அடிைறி ைண்ைை ஆசிரியப்பா  

30. "சமூ த்தின் ைாற்றத்திற்கு சிந்ேடன விடே டள தூவுகின்ற 
புரட்சியாளர் ளாதைதய இந்ே டவய ம் வாழ்கிறது " என்று கூறியவர்  

A. தபரியார்   B.  ாந்தி  

C. அம்தபத் ர்  D. அண்ணா  
31. அரபு எண் டளக் கூறு  –  எஅ  

A. 176   B. 187    C. 178    D. 189  
32. தபாருத்து   

(a) அமுேம்  1. இனிடை  

(b) ைதுரம்  2. உை ம்  
(c) சைதி  3. குளிர்ச்சி  
(d) புவனம் 4.  ைல்  

A. 3  4  2  1  
B. 1  2  3  4  
C. 2  3  1  4  
D. 3  1  2  4  

33. ஏன்? என்ன? எப்தபாது? எங்த ? யார்? எனும் அன்புத் தோண்ைர் ஆறு 
தபர் ள் அறியச் தசய்வார் தசய்தியிடன என்று குறிப்பிடுபவர் யார்?  

A. த ப்ளர்     B. கிப்ளிங்  
C. பிளாட்தைா   D. ஐன்ஸ்டீன்  

34. ைதுடரயில் ெடைதபற்ற உை த் ேமிழ்ைாொட்டின் தபாது ைாந்ேன்  
தோற்றமும் ேமிைர் ைரபும் என்ற ேடைப்பில் தசாற்தபாழிவாற்றியவர் யார்?  
A. பாவாணர்  B. பரிதிைாற்  டைஞர்  
C. உ.தவ.சா    D. ைடறைடையடி ள்  

35. “ோதை பாடுபட்டு உடைத்து முன்தனற தவண்டும் என்னும் உயர்ந்ே 
எண்ணம் ெம் இடளஞர் ளிடைதய வளர தவண்டும்" என்று கூறியவர் யார்? 

A. தபரியார்   B. அம்தபத் ர்  
C. மு.வ    D. அண்ணா  
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36. பஞ்சைர் பள்ளி டள எந்ே சடபயின் உேவியுைன் அதயாத்திோசப் பண்டிேர் நிறுவினார்  
A. பிரம்ைசைாேம்   B. ஆரிய சைாேம்  
C. பிரம்ைஞானசடப   D. சத்திய ஞான சடப  

37. வள்ளைார் திருதவாற்றியூர் சிவதபருைான் மீது பாடிய நூல் எது?  
A. வடிவுடை ைாணிக்  ைாடை B. எழுத்ேறியும் தபருைான் ைாடை 

C. தேய்வைணி ைாடை   D. திருவருட்பா  
38. இராைொேபுரம் ைன்னர் தபான்னுசாமி தவண்டுத ாளுக்கு இணங்  ேனிப்பாைல் திரட்டை தோகுத்ேவர் யார்?  

A.  ாளதை ப் புைவர்   B. வீரரா வர்  
C. சந்திரதச ர  விராச பண்டிேர்  D. குைரகுருபரர்  

39. கியூரியின் ை ள் ஐரினும் தோலியட் கியூரியும் தசயற்ட   திர்வீச்சு 
ஆராய்ச்சிக் ா  எந்ே ஆண்டு தொபல் பரிசு தபற்றனர்?  

A. 1935    B. 1934    C. 1932    D. 1930  
40. தபரியாருக்கு UNESCO விருது எந்ோண்டு வைங் ப்பட்ைது  

A. 1980    B. 1970    C. 1960    D. 1950  
41. "  ன்னிக் குைரியின் கூந்ே லுக் ா க்  

 ாஷ்மீர்த் தோட்ைம் பூத்தோடுக்கும்  
தைற்கு ைடை ள் ெதி டள அனுப்பிக்  
கிைக்குக்  டரயின் ெைம் த ட்கும் "  
என்று பாடியவர் யார்?  

A. பாரதியார்   B. பாரதிோசன்  
C. சுரோ    D.  ோராபாரதி 

42. தபாருத்து   
(a) இைக்கிய ைாொடு  1. பாரதியார்  
(b) ேமிழ்ொட்டுக்  விஞர்  2. தசன்டன  
(c) குற்றாைம்   3. ஜி.யு.தபாப்  
(d) ேமிழ்க் ட தயடு   4. அருவி  

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

43. ைணிதை ைா தேய்வம் ைணிதை டைடய அடைத்துச் தசன்ற தீவு எது?  
A. இைங்ட த்தீவு   B. இைட்சத்தீவு  

C. ைணிபல்ைவத் தீவு D. ைாைத்தீவு  
44. உப பாண்ைவம்,  ோவிைாசம்,தேசாந்திரி,  ால் முடளத்ே  டே ள் முேலிய நூல் டள எழுதியவர் யார்?  

A. எஸ்.ராைகிருஷ்ணன்  B. புவியரசு  
C. ோராபாரதி   D.  விைணி  

45. இனிடை + உயிர் என்பேடனச் தசர்த்து எழுேக் கிடைக்கும் தசால்  
A. இன்உயிர்   B. இனியஉயிர்  
C. இன்னுயிர்   D. இனிடைஉயிர்  
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46. “ குைந்டே டளத் தோழிைாளர் ளா  ைாற்றுவது ைனிேத் ேன்டைக்கு 

எதிரான குற்றம். உை த்டேக் குைந்டே ளின்  ண் த ாண்டு பாருங் ள். உை ம் அை ானது." என்று கூறியவர் 
யார்?  

A. தெரு     B.  ாந்தி  
C. ட ைாஷ் சத்யார்த்தி  D. அன்டன தேரசா  

47. ‘ைருந்து' என்னும் தசால் கீழ்க் ண்ை எந்ே நூலில் இைம்தபற்றுள்ளது ?  
A. தோல் ாப்பியம்   B. அ ொனூறு  
C. பதிற்றுப்பத்து   D. குறுந்தோட   

48. " எட்டுத்திக்கும் பு ை தவண்டும், எடுத்துக் ாட்டு ஆ  தவண்டும்  

உை ம் பார்க்  உனது தபயடர, நிைவுத் ோளில் எழுே தவண்டும்"  
என்ற வரி ள் யாருடையது?  
A. ோராபாரதி   B. தபருஞ்சித்திரனார்  
C. அறிவுைதி   D. பாரதிோசன்  

49. ேவறான இடணடயத் தேர்ந்தேடு.  
A. நிைம் தீ நீர் வளி விசும்தபாடு ஐந்தும்  
      ைந்ே ையக் ம் உை ம் ஆேலின் – தோல் ாப்பியம்  
B.  ைல் நீர்மு ந்ே  ைஞ்சூழ் எழிலி .. - ார்ொற்பது  

C. தெடு தவள்ளூசி தெடு வசி பரந்ே வடு - பதிற்றுப்பத்து  
D. த ாட்சுறா எறிந்தேனச் சுருங்கிய  
      ெரம்பின் முடி முதிர் பரேவர் – குறுந்தோட  

50. தபாருத்ோன தசாற் டளக் த ாண்டு நிரப்பு .  
இனிய ____இன்னாே கூறல்  
 னியிருப்பக் ____ வர்ந் ேற்று.  
A. எல்ைாம்,  ாய்   B. உளவா , என்பும்  
C. அன்பு,  ாய்   D. உளவா ,  ாய் 

51. கீழ்க் ண்ை கூற்று டள ஆராய் .  
1. ேமிழ், தேலுங்கு ,  ன்னைம், ைடையாளம் தபான்ற தைாழி ள் ேனிதயாரு தைாழிக் குடும்பத்டே 
தசர்ந்ேனவ என கூறியவர் வில்லியம் தோன்ஸ் 

2. வைதைாழிடய ஆராய்ந்து ைற்ற ஐதராப்பிய தைாழி தளாடு தோைர்புடையது வை தைாழி என்று 

கூறியவர் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ். 
3. ேமிழ், தேலுங்கு,  ன்னைம், ைடையாளம் தபான்ற தைாழி டள ஒதர இனைா   ருதி தேன்னிந்திய 
தைாழி ள் என தபயரிட்ைவர் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ். 

4. ைால்தோ, தோைா, த ாண்டி முேலியவற்டறயும் ேமிழ், தேலுங்கு,  ன்னைம் , ைடையாளம் 

முேலியவற்டறயும் இடணத்து ேமிழியன் எDன தபயரிட்ைவர் த ாக் ன். 
A. அடனத்தும் சரி    B. 3, 4 சரி 
C. 4 ைட்டும் சரி    D. அடனத்தும் ேவறு 

52. ேமிழிடச  இயக் த்தின் ேந்டே என்று தபாற்றப்படுபவர்  
A. ஆபிர ாம் லிங் ன்     B. ஆறுமு  ொவைர்  
C. ஆபிர ாம் பண்டிேர்     D. உ.தவ.சா 

53. தோ. பரைசிவன் அவர் ளின் கீழ்க் ண்ை கூற்டற ஆராய்  .  
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1. குளித்ேல் என்பேற்கு உைம்பிடனத் தூய்டை தசய்ேல் அல்ைது அழுக்கு நீக்குேல் என்பது தபாருள்.  
2. குளிர்த்ேல் என்பதே குளித்ேல் என்று ஆயிற்று .  
3. குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடி என்று கூறினார் .  
4. நீரும் நீராைலும் வாழ்வியதைாடு பிடணக் ப்பட்ைடவயா   
   விளங்குகின்றன என்று கூறினார்.  
A. 2 ைட்டும் சரி    B. 2 , 4 சரி 
 C. 1, 2, 4 சரி    D. அடனத்தும் சரி  

54. இைக் ணக் குறிப்புத் ேரு  .  
      ருங்குவடள , தசந்தெல்  

A. விடனத்தோட  ள்   B. பண்புத்தோட  ள்  
C. 2 ம் தவற்றுடைத் தோட  ள்  D. 7 ம் தவற்றுடைத் தோட  ள்  

55. கீழ்க் ண்ை ைணிதை டை குறித்ே கூற்று ளுள் எது ேவறானது.  
A. இது தபண்டைடய முேன்டைப்படுத்தும் புரட்சிக்  ாப்பியம் .  

B. பண்பாட்டுக் கூறு டளக்  ாட்டும் ேமிழ்க்  ாப்பியம் .  
C. தசாற்சுடவயும் தபாருட்சுடவயும் இயற்ட  வருணடன ளும்  
     நிடறந்ேது  
D.  டேஅடிப்படையில் சிைப்பதி ாரத்டே ைணிதை டையின்  

     தோைர்ச்சி என கூறுவர் 
56.  ம்பராைாயணத்தில் கீழ்க் ண்ை எந்ே  ாண்ைத்தில் பட்டிைண்ைபம்  
என்ற தசால் பயின்று வருகிறது  
A. அதயாத்யா ா  ாண்ைம் - ெ ரப் பைைம்  

B. அதயாத்யா ா  ாண்ைம் - கு ப் பைைம்  
C. பாை ாண்ைம் – கு ப்பைைம்  
D. பாை ாண்ைம் – ெ ரப்பைைம் 

57. கீழ்க் ண்ை கூற்று டள ஆராய்   

1. IRCTC இடணயேளத்தில் பயணச்சீட்டை பதிவு தசய்யவும் அடே  
நீக் ம் தசய்யவும் வசதி உள்ளது .  

2. இந்ே வசதி 2002 ல் அறிமு ப்படுத்ேப்பட்ைது.  
3. 12 ஆண்டு ள்  ழித்து இந்ே இடணயேளத்தில் ஒதர ொளில் 13 

இைட்சம் பயணச்சீட்டு ள் பதிவு தசய்யப்பட்ைது.  
4. ேற்தபாது இதில் ஒரு ைணி தெரத்திற்கு 1500 பயணச்சீட்டு ள் பதிவு தசய்யைாம் .  

A. 2 , 3 சரியல்ை    B. 2,4 சரியல்ை  
C. 3, 4 சரியல்ை    D. 2, 3, 4 சரியல்ை  

58. விடை வரிடசடயத் தேர் .  
1. இது தசயற்ட க்த ாள் ஏவு ஊர்தியின் தசயல்பாட்டை முன்கூட்டிதய 
   ணிக்கும்.  
2. இது  ைல் பயணத்துக் ா  உருவாக் ப்பட்ை தசயலி .  

A. தெவிக், சித்ோரா   B. தெவிக் , வானூர்தி  
C. வானூர்தி , சித்ோரா   D. சித்ோரா , தெவிக்  

59. முேல் தபண் ளுக் ான பள்ளிடய ைராட்டிய ைாநிைத்தில்  
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தோைங்கியவர் ள் யார் ?  

A. தோதிராவ் பூதை , சாவித்திரிபாய் பூதை  B. முத்துதைட்சுமி , பண்டிே ரைாபாய்  
C. தபரியார் , பண்டிே ரைாபாய்    D. இராைாமிர்ேம் , பண்டிே ரைாபாய் 

60. " வாழ்க்ட யில் அடிப்படைத் தேடவ ளுக்கு அடுத்ே இைம் புத்ே  சாடைக்கு ேரப்பை தவண்டும் 
" என்று கூறியவர் யார் ?  
A. தபரியார்   B.  ாைராேர்  
C. அண்ணா   D.  தே 

61. கீழ்க் ண்ை கூற்று டள ஆராய் .  
1. த ாற்ட யிலிருந்ே தவற்றிதவற் தசழியன் - அடி 127  

2. ைாடைத் திங் ள் வழிதயான் ஏறினன் - அடி 134  
3. ைன்படே  ாக்கும் முடறமுேல்  ட்டிலின் - அடி 138  

A. 1 ைட்டும் சரி   B. 2 , 3 சரி  
C. அடனத்தும் சரி    D. அடனத்தும் ேவறு.  

62. பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி என்னும் நூடை இயற்றியவர் யார் ?  
A. இராசதவல்    B. இராசைாணிக் னார்  
C. இராதசந்திரன்    D. அரவிந்த் குப்ோ  

63. 2 ம் பராந்ே ச் தசாைனால்  ட்ைப்பட்ை மூவர் த ாயில் அடைந்துள்ள 

இைம்  
A. ொர்த்ோைடை – புதுக்த ாட்டை   B. சீனிவாசெல்லூர் – திருச்சி  
C. த ாடும்பாளூர் – புதுக்த ாட்டை   D. திருவரங் ம் – திருச்சி 

64. சரியான தபாருடளத் தேர்ந்தேடு  

தபாைம் , தபாலி  
A.  ாடு , அைகு    B. அைகு, அைகு  
C. அைகு , ோனியக்குவியல்   D.  ாடு , ோனியக்குவியல்  

65. இைக் ணக் குறிப்புத் ேரு  – இடறஞ்சி  

A. தபயதரச்சம்    B. வியங்த ாள் விடனமுற்று  
C. விடனதயச்சம்    D. விடனத்தோட   

66. " அடிசில் டவ ல் ஆயிரம் அறப்புறமும் ஆயிரம்  
த ாடியனார் தசய்த ாைமும் டவ ல்தோறும் ஆயிரம் “  

இவ்வடி ள் சீவ  சிந்ோைணியில் எந்ே இைம்ப த்தில் அடைந்துள்ளன ?  
A. குணைாடையார் இைம்ப ம் B. த ாவிந்டேயார் இைம்ப ம்  
C.  ாந்ேருவேத்டேயார் இைம்ப ம்  D. ொை ள் இைம்ப ம் 

67. "  ற்பிக் ப்படும்  ல்வியானது ைக் ளிைம் பகுத்ேறிடவயும், சுய 

ைரியாடே உணர்ச்சிடயயும், ெல்தைாழுக் த்டேயும் ஏற்படுத்ே 
தவண்டும்; தைன்டை வாழ்வு வாழ்வேற்த ற்ற தோழில் தசய்யதவா 
அலுவல் பார்க் தவா பயன்பை தவண்டும்" என்று கூறியவர் யார்?   
A. அம்தபத் ர்    B. தபரியார்  
C. பாரதியார்    D. வள்ளைார் 

68. கீழ்க் ண்ைவற்றுள் எது சரியானது?  
         1. நிடர நிடர - ருவிளம்  
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         2. நிடர தெர் – கூவிளம்  

A. அடனத்தும்    B. 1 ைட்டும் சரி  
C. 2 ைட்டும் சரி    D. எதுவுமில்டை  

69. உை த் ேமிழ் ைாொடு ள் குறித்ே இடண ளில் எது ேவறானது?  
A. 1995 – ேஞ்சாவூர்   B. 1966 – த ாைாைம்பூர்  
C. 1968 – தசன்டன   D. 1987 – தைாரீசியசு 

70. "பிம்பங் ளற்ற ேனிடையில்  
ஒன்றிதைான்று மு ம் பார்த்ேன  
சலூன்  ண்ணாடி ள் "  

இவ்வரி ள் யாருடையது?  
A. அமுதோன்    B. ொ.முத்துக்குைார் 
C.  விஞர் பாத ா    D.  ல்யாண்ஜி  

71. சரியான தபாருடள தேர்ந்தேடு .  
         பரல், அண்ைதயானி  
A. பாடற, உை ம்    B. தை ம் , உை ம்  
C.  ல் , ஞாயிறு    D. பாடற, ஞாயிறு  

72. பகுபே உறுப்பு ளா  பிரித்து எழுது  – முடளத்ே  

A. முடளத்து + அ    B. முடள + த் + அ  
C. முடள +த் + த் + அ   D. முடளத்து + த் + அ  

73. "எவ்விடன தயார்க்கும் இம்டையில் ேம்டை  
     இயக்குேற்கு இன்பம் பயக்கும் ஓர் இைக்கு   
     தவண்டும்; உயிர்க்கு அது தூண்டுத ால் தபாைாம் "  
இவ்வரி ள் எந்நூலில் இைம்தபற்றுள்ளன?  
A. ஐங்குறுநூறு    B. அ ொனூறு  
C. ைதனான்ைணீயம்  D. ஒவ்தவாரு புல்டையும்  

74. ''ஆதி பிைர் தசான்ன ஆ ைத்தின் தசாற்படிதய  
    சாதிவட  இல்ைாைல் சஞ்சரிப்பது எக் ாைம்"  
என்று பாடியவர் யார்?  
A. திருமூைர்    B. சிவவாக்கியர்  
C. பாம்பாட்டிச் சித்ேர்    D. பத்திரகிரியார் 

75.  ாஞ்சடன என்பது எவ்வட யான நூல்?  
A.  விடே தோகுப்பு   B.  ட்டுடர தோகுப்பு   
C. சிறு டே தோகுப்பு   D. ொை  தோகுப்பு  

76. சரியான இைங் ளில் நிறுத்ேக்குறி டள இட்டு எழுது .  
" ைடறைடையடி ள் ைரணத்தின்பின் ைனிேர் நிடை என்னும் நூடை இயற்றினார் "  
A. ைடறைடையடி ள், ைரணத்தின்பின் ைனிேர் நிடை என்னும் நூடை இயற்றினார்.  
B. ைடறைடையடி ள் ைரணத்தின்பின் , ' ைனிேர் நிடை’ என்னும் நூடை இயற்றினார்   
C. ைடறைடையடி ள், ' ைரணத்தின்பின் ைனிேர் நிடை ‘ என்னும் நூடை இயற்றினார் .  
D. ைடறைடையடி ள் ைரணத்தின்பின், ைனிேர் நிடை என்னும் நூடை இயற்றினார் 

77. ப.ஜீவானந்ேம் அவர் ள் ைடறந்ே ஆண்டு   
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A. 1962 ேனவரி 18    B. 1962 ேனவரி 19  

C. 1963 ேனவரி 18    D. 1963 ேனவரி 19  
78. “Love poems from a classical Tamil anthology” என்னும் சங்  இைக்கிய தைாழிதபயர்ப்டப தவளியிட்ைவர் 
யார்?  
A. ை.தை.ேங் ப்பா    B. ஏ.த .ராைானுேம்  

C. ஆல்பர் ாம்யு    D. பிரம்ைராேன்  
79. ''பதிப்பிடைப்பு அறியாது துய்த்ேல் எய்தி  
நிடரயம் ஒரீஇய தவட்ட ப் புடரதயார்  
 தையினர் உடறயும் பைர் பு ழ் பண்பின் "  

- இப்பாைல் அடைந்துள்ள திடண  
A. ட க்கிடள    B. தபருந்திடண  
C. பாைாண் திடண    D. தவட்சித் திடண 

80. "என் ேைக்ட யின் ைடியில் அயர்ந்து தபானாய்  

  அப்தபாது குளிர்ந்ே  ாற்டற வீசிதனதன  
  உன் மு த்தில் உைலில் எங்கும்  
  வா எப்படியும் என் ைடிக்கு”  
- இவ்வரி ள் இைம்தபற்றுள்ள  விடே  

A. ஆத்ைாொம்  விடே ள்  B. புளியைரம்  
C. ைதுசூேனன்  விடே ள்   D. த ள்வி 

81. திரிகூைராசப்பக்  விராயர் குறித்ே கூற்று ளில் எது ேவறானது ?  
A. இவர் திருதெல்தவலியில் பிறந்ேவர்.  
B. குற்றாைொேர் த ாவிலில் பணிபுரியும்  ாைத்தில் டவணவ சையக்  ல்வியிலும் இைக்கிய 
இைக் ணங் ளிலும் தேர்ச்சி தபற்றார். 

C. திருக்குற்றாைொேர் த ாவில் வித்துவான் என்று சிறப்புப் பட்ைப்தபயர் தபற்றவர்.  
D.குற்றாைத்தின் மீது ேைப்புராணம், ைாடை,சிதைடை, பிள்டளத்ேமிழ், யை  
அந்ோதி முேலிய நூல் டள இயற்றியிருக்கின்றார். 

82. கீழ்க் ண்ைவர் ளுள் சாைல் வடிவத்டே ேனது பாைல் ளில் பயன்படுத்தியவர் ள் யாவர்?  
A. அப்பர், திருைங்ட யாழ்வார்  
B. ைாணிக் வாச ர் , தபயாழ்வார்  
C. ைாணிக் வாச ர் , திருைங்ட யாழ்வார்  
D. அப்பர், தபயாழ்வார் 

83. இடளயராோ உருவாக்கிய  ர்ொை  தசவ்வியல் ரா ம் எது?  
A. பஞ்சாட்சரம்    B.பஞ்சைம்  

C. பஞ்சதைா ம்    D. பஞ்சமுகி 
84. ொட் குறிப்பு ளின் முன்தனாடியா  தி ழ்வது _____ என்று அடைக் ப்படும் கிதரக் க் குறிப்தபடு .  

A. EPHERIDES    B. EPHEMERS 
C. EPHEMERIDES    D. EPHEDIARY 

85. ஆனந்ேரங் ர் எக் ாைக் ட்ைத்தில் ொட்குறிப்பு எழுதியுள்ளார்  
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  

86. “தபருங் ைல் மு ந்ே இருங் கிடளக் த ாண்மூ!  
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  இருண்டுஉயர் விசும்பின் வைதனர்பு வடளஇப்,  
  தபார்ப்பு உறு முரசின் இரங்கி "  
-இவ்வரி ள் இைம் தபற்றுள்ள நூல்  
A. அ ொனூறு    B. புறொனூறு  
C. ஐங்குறுநூறு    D. குறுந்தோட  

87. " இரதவன்னும் ஏைாப்பில் தோணி  ரதவன்னும்  
    பார்ோக் ப் பக்கு விடும்”  
இக்குறளில் பயின்று வரும் அணி  

A. உருவ  அணி  B. பிறிது தைாழிேல் அணி  

C. தவற்றுடை அணி    D. உவடை அணி  
88. "ைனிேனின் தபச்சுத் திறடை, ைனிே மூடளயின் இைது முன் 
பகுதி சுடளயில் இருக்கிறது " என்று ப்தராக் ா  ண்ைறிந்ே ஆண்டு  
A. 1861   B. 1881   C.1886  D. 1868  

89. கீழ்க் ண்ைக் கூற்று டள ஆராய்   

 1. நிடைதைாழியில் குற்றியலு ரைா வும் வருதைாழியின் முேல் 
     உயிதரழுத்ோ வும் அடையும் தபாது ‘ உயிர் வரின் உக்குறள் தைய் 
    விட்டு ஓடும்' என்னும் விதிடயப் தபறும்.  
 2. நிடை தைாழியின் ஈற்றில் இஈஐ வரும் தபாது வ ர உைம்படு தைய் 

தபறும் 
         3. பண்புப்தபயர் புணர்ச்சியில் 'ஈறு தபாேல்’ என்னும் விதிதய 

    முேன்டையானோ  விளங்கும் 
 4. ேன்தனாற்றிரட்ைல் என்னும் விதி பண்புப் தபயர்ப்புணர்ச்சிக்குப் 

  தபாருந்தும் 
A. 1, 2, 3 சரி 4 ேவறு   B. 1, 3, 4 சரி 2 ேவறு  
C. 1, 2 சரி 3, 4 ேவறு   D. 1,2, 4 சரி 3 ேவறு 

90. தப. ொ. அப்புசாமி அவர் ளுக்கு ைதுடரப் பல் டைக்  ை ம் வைங்கிய பட்ைம்  

A. ேமிழ்ச் தசம்ைல்    B. தபரடவ புைவர்  
C. ேமிழ் தபரடவச் தசம்ைல்   D. புைவர்  

91. ேமிழ் இைக் ண நூைான தோல் ாப்பியம், எண்வட  
தைய்ப்பாடு பற்றிக் கூறும்தபாது  ல்வியின் தபாருட்டு ஒருவருக்கு _____ தோன்றும் எனக் கூறுகிறது.  

A. ெட      B. தசல்வம்  
C. வியப்பு     D. தபருமிேம்  

92. தசன்டனப் பல் டைக் ை ம் எந்ே ஆண்டு தோைங் ப்பட்ைது  
A. 1826   B. 1835    C. 1854    D. 1857  

93. சரியான தபாருடளத் தேர்ந்தேடு.  

         பிரசம், ைதுட   
A. தேன், தபருமிேம்  B. தபருமிேம், தேன்.  
C. இனிப்பு,  டுஞ்தசால்   D.  டுஞ்தசால், இனிப்பு  

94. ஊர்க் குறுைாக் ள் தவண்த ாடு  ைாஅலின்  

நீர்த்துடற படியும் தபருங்  ளிறு தபாை  
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  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
இன்னாய் தபருை நின் ஒன்னா தோர்க்த ”  

- இப்பாைல் யாரால் யாருக் ா ப் பாைப்பட்ைது.  
A. ஒளடவயாரால் பாரிக்கு   B. ஒளடவயாரால் அதியைானுக்கு  
C.  பிைரால் பாரிக்கு   D.  பிைரால் அதியைானுக்கு 

95. டைக்தரா வாட் என்பது ஒரு வாட் சக்தியில் எத்ேடன பா ம்  

A. பத்து இைட்சத்தில் 2 பா ம்  B. பத்து இைட்சத்தில் 1 பா ம்  
C. பத்து இைட்சத்தில் 10 பா ம்  D. பத்து இைட்சத்தில் 100 பா ம் 

96. குளுக்த ாஸ் ோங்கும் திறனறி தசாேடனயின் முடிவில் நீரிழிவுக் 
குடறபாட்டின் ோக் ம் எவ்வளவு எனக்  ண்ைறியப்பட்ைது  
A. 6.3%    B. 3.7%    C. 7.3 %   D. 3.6% 

97. இைக் ணக் குறிப்பு ேரு  .  
ோவி, ைாதே  
A. விடனதயச்சம், தபயதரச்சம்  B. தபயதரச்சம், விடனதயச்சம்  
C. தபயதரச்சம், விளி   D. விடனதயச்சம், விளி  

98. இைக் ண வட யில் அடைந்ே தசாற் ளின் வட  ளில் பகுபேத்திற்கு உரியடவ எது /எடவ?  
1 . தபயர்ச்தசால்  
2. விடனச்தசால்  
3. இடைச்தசால்  

4. உரிச்தசால்  
A. 1,3    B. 1, 2     C. 1 , 2, 3   D. 3, 4 

99. பகுபே உறுப்பு ளா  பிரித்து எழுது  – அறிஞர்  
A. அறி+ஞர்    B. அறிஞ+ அர்  
C. அறி+ஞ்+ அர்    D. அறி+ஞ+அர்  

100. "யாடன ைாக்ைர் “ என்ற குரும் புதினத்டே எழுதியவர்  
A. அைகிய தபரியவன்   B. தபரியவன்  விராயர்  
C. தேயதைா ன்    D. ைல்ைார்தை 

 

 

 

 

 

 

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 13 of 13 

Group 4 VAO General Tamil Model Test 7 – Answer Key 

 

1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  
B B A A C B  A  B  B D  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
B A B  C D D  B  A  C  C 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
C C C  D  A  C  C  C B  C  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
C D B A A  C  B  C  A  B  

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
D  C  C A  C  C  B  C  D  D 
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

     B C  B      B D D  C  D  A  C  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
A  B  C C C  D B  B  D B  
71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
C C  C  D  C  C C  B C  A  

81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
     B C  D  C  C  A  A  A  B C 

91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
D  D  A  B  B  C       D  B       C C   
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