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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 8 

1. ஜெர்மனி ஜமொழியில் ஆண்பொல், ஜபண்பொல், ஜபொதுப்பொல் என்பவை முவையே எந்த உறுப்புகளொக 
பொகுபடுத்தப்படுகின்ைன.  

A. கொல் விரல்கள், வக விரல்கள், தவை  B. வக விரல்கள், கொல் விரல்கள், தவை  
C. ைொய், மூக்கு, கண்    D. மூக்கு, ைொய், கண் 

2. ஜபொருத்துக  
எண்ணுப் ஜபேர்கள்             திரொவிட ஜமொழிகள்  

(a) மூஜி    1. மவைேொளம்  
(b) மூரு    2. கன்னடம்  
(c) மூன்று    3. ஜதலுங்கு  
(d) மூணு     4. தமிழ்  

(e) மூடு     5. துளு  
 
A. 2  5  4  1  3  
B.  2  5  4  3  1  
C.  5  2  4  1  3  
D.  5 2  1  4  3 

3. முல்வைப் ஜபரிேொறு அவை நீர் கீழ்க்கண்ட எந்ஜதந்த 
மொைட்டங்களின் விைசொேத்திற்கும் குடிநீருக்கும் பேன்படுகிைது .  
1. திண்டுக்கல், திருஜெல்யைலி, மதுவர  
2. திண்டுக்கல், யதனி, மதுவர  

3. சிைகங்வக, இரொமெொதபுரம்  
4. சிைகங்வக, கன்னிேொகுமரி  

A. 1, 3    B. 2, 3    C. 2, 4    D. 1, 4  
4. இைக்கைக்குறிப்புத் தருக – அடுயபொர்  

A. ஜபேஜரச்சம்     B. விவன முற்று  

C. விவனஜேச்சம்    D. விவனத் ஜதொவக  
5. "எழுந்தது துகள்  
         ஏற்ைனர் மொர்பு  
         கவிழ்ந்தன மருப்பு  

         கைங்கினர் பைர்"  
   என்ை அடிகள் இடம்ஜபற்ை நூல்  
       A. ெற்றிவை     B. அகெொனூறு  

C. கலித்ஜதொவக     D. குறுந்ஜதொவக  

6. 1863 ஆம் ஆண்டு ____ என்பைர் ஜசன்வன பல்ைொைரம் ஜசம்மண் 
யமட்டுப்பகுதியில் எலும்வபயும் கற்கருவிவேயும் கண்டுபிடித்தொர் 
A. எர்னஸ்ட் கொசிரர்     B. பொப்யைொ ஜெருயடொ  
C. இரொபர்ட் புரூஸ்புட்    D. மல்ைொர்யம 

7. கவிஞர் வைரமுத்து அைர்கள் எந்த ஆண்டு கள்ளிக்கொட்டு இதிகொசம் என்னும் புதினத்திற்கொக  சொகித்திே 
அகொஜதமி விருது ஜபற்ைொர் ? 
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A. 2001    B. 2002   C. 2003   D. 2004  
8. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ெொன்கறிவுள்ள உயிர்கள் எவை?  

1. சிப்பி    2 . ெண்டு   3. ெத்வத   4. தும்பி  
A. 1, 2    B. 2 , 3     C. 2 , 4    D. 1 , 3  

9. குழந்வதவே பொதுகொப்யபொம் என்ை அவமப்பின் மூைம் இதுைவர கல்வி 
ஜபற்ை குழந்வதகளின் எண்ணிக்வக எவ்ைளவு ?  
A. 80000    B. 800000   C. 8000   D. 8000000  

10. பகுபத உறுப்புகளொக பிரித்து எழுதுக – விவளைது  

A. விவளவு + அது     B. விவள+ வ் + அது  
C. விவள + வ் + அ + து    D. விவளவு + அ + து  

11. " சுள்ளிேம் யபரிேொற்று ஜைண்ணுவர கைங்க  
           ேைனர் தந்த விவனமொன் ென்கைம் "  

    என்னும் பொடைடி இடம்ஜபற்றுள்ள நூல்  
        A. புைெொனூறு     B. அகெொனூறு  

C. கலித்ஜதொவக    D. மணியமகவை  
12. " உழுைொர் உைகத்தொர்க்கு ஆணிஅஃ தொற்ைொது  

 எழுைொவர எல்ைொம் ஜபொறுத்து "  
இக்குைளில் பயின்று ைரும் அணி 
A. உைவம அணி     B. எடுத்துக்கொட்டுைவம அணி 
C. ஏகயதச உருைக அணி    D. உருைக அணி  

13. " பூவையும் குயில்களும் ஜபொைங்வக ைண்டரும் "  
இதில் அடிக்யகொடிட்ட ஜசொல்லின் ஜபொருள்  
A. பூஞ்யசொவை     B. கொகம்  
C. ெொகைைொய்ப் பைவை    D. ைண்டுகள் 

14. புைைர் குழந்வத அைர்கள் எத்தவன ெொட்களில் திருக்குைளுக்கு உவர எழுதினொர் ?  
A. 24    B. 25   C. 52    D. 42 

15. பகுபத உறுப்புகளொக பிரித்து எழுதுக – இவைஞ்சி  
A. இவை + ச் + இ     B. இவைஞ்சு + இ  
C. இவை + ஞ் + சி     D. இவை +ஞ் + ச் + இ  

16. " அள்ளல் பழனத்து அரக்கொம்பல்ைொேவிழ  

ஜைள்ளம்தீப் பட்ட(து) எனஜைரீஇப்பு ள்ளினம்தம்  
வகச்சிைகொல் பொர்ப்ஜபொடுக்கும் "  
இவ்ைரிகள் எந்ெொட்டின் ைளத்வதக் கூறுகின்ைன ?  
A. யசரெொடு      B. யசொழெொடு  

C. பொண்டிே ெொடு     D. ைட ெொடு  
17. ெ.பிச்சமூர்த்தி அைர்கள் எந்த ஆண்டு கவைமகள் பட்டம் ஜபற்ைொர்? 

A. 1931   B. 1932    C. 1934    D. 1935  
18. " ெமது மகிழ்ச்சியின் யதொற்றுைொயும் துேரத்தின் சுரங்கமும் 

ெொயம, நீதியின் இருப்பிடமும் அநீதியின் அஸ்திைொரமும் ெொயம ‘ என்று கூறிேைர் ேொர்?  
A. ெபிகள் ெொேகம்     B. உமர் கய்ேொம்  
C. ஜபரிேொர்     D. ெ.பிச்சமூர்த்தி 
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19. Altruism என்பது தமிழில் எவ்ைொறு அவழக்கப்படுகிைது?  

A. ஒழுக்கவிேல்     B. ஆளுவம  
C. மனித யெேம்     D. பிைர் ெைவிேல் 

20. தனிெொேகம் அடிகள் ஜதொடங்கி,இன்றுைவர ஜைளிைந்து ஜகொண்டிருக்கும் இதழ் எது? 
A. தமிழ்ெொடு     B. தமிழர் ெொகரிகம்  

C. தமிழ்ப் பண்பொடு     D. தமிழர் பண்பொடு 
21. கீழ்க்கண்டைற்றுள்  மசொனபு ஃபுயகொகொ  உைகிற்கு கூறிே ஐந்து 

விைசொே  மந்திரங்களில் கூைப்படொதது எது / எவை?  
1. உழப்பட்ட நிைம்  

2. இரசொேன உரம் இல்ைொத உற்பத்தி  
3. பூச்சிக் ஜகொல்லி ஜதளிக்கப்படொத பயிர்ப் பொதுகொப்பு  
4. தண்ணீர் நிறுத்தும் ஜெல் சொகுபடி  
5. ஒட்டு விவத இல்ைொமல் உேர் விவளச்சல்  

A. 1, 3      B.3, 4     C. 1,4    D. எதுவுமில்வை. 
22. மன உவளச்சல் தீர்வும் வீட்டில் உவை ஜகொதிக்கவும் உவழக்க 

யைண்டும்" இத்ஜதொடரில் உள்ள மேங்ஜகொலி ஜசொற்கள் ேொவை?  
A. உவளச்சல், தீரவும், வீட்டில்   B. உவளச்சல், உவை , உவழக்க  

C. உவை, தீரவும், வீட்டில்    D. உவழக்க, தீரவும், உவை 
23. "இளமின்னொர் ஜபொன்னரங்கில் ெடிக்கும் – முத்து  

 ஏந்தி ைொவித் தரங்கம் ஜைடிக்கும் "  
என்ை ைரிகள் குறிக்கும் ெொடு  

A. ைடகவர ெொடு     B. ஜதன்கவர ெொடு   
C. ைட ஆரிேர் ெொடு     D. ஜதன் ஆரிேர் ெொடு  

24. மவையும் மவை சொர்ந்த பகுதியும் குறிஞ்சி என குறிப்பது ___  
A. அகத்திவையிேல்     B.  புைத்திவையிேல்    

C.  இரண்டும்      D. இரண்டு மில்வை 
25. "ஜகொல்யைற்றுக் யகொடஞ்சுைொவன மறுவமயும் புல்ைொயள ஆே மகள்" என கூறும் நூல்  

A. ெற்றிவை     B. புைெொனூறு  
C. கலித்ஜதொவக     D. குறுந்ஜதொவக  

26. தைைொன இவைவே யதர்ந்ஜதடு  
A. எழுதுக -எழுது + க    B. உவரத்த - உவர+த் + த் + அ  
C. ஜசய்தல் - ஜசய்து + அல்    D. படித்து - படி +த்+த் + உ 

27. திருக்குைளின் அைத்துப்பொல் , ஜபொருட்பொல், இன்பத்துப்பொலில் உள்ள அதிகொரங்களின் எண்ணிக்வக முவையே  

A. 70, 38, 25     B. 38, 70, 25  
C. 38, 25, 70     D. 25, 38,70 

28. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் சரிேொனது எது  
A. தனிப்பட்ட மூவள கனத்துக்கும் புத்திசொலித்தனத்துக்கும் உைவில்வை. 
B. மூவள அளவுக்கும் உடல் அளவுக்கும் உள்ள உைவு முக்கிேமல்ை.  

C. யதனீக்களின் மூவளக்கு 100 வமக்யரொ ைொட் சக்தி யதவைப்படுகிைது.  
D. மனித மூவளேொனது முன் மூவள, பின் மூவள, சிறு மூவள என 3 பகுதிகளொக பிரிக்கப்படுகிைது. 
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29. “ேொதினு மொழ்கும்அம் மொழ்கியும் என்றுழி "  
இதில் மொழ்கி என்பதன் ஜபொருள்  
A. பழத்யதொல்     B.மேங்குதல்  
C. ஜதொட்டொல் சுருங்கி தொைரம்   D. அறிவு  

30. 2030குள் இந்திேொவின் நீரிழிவு யெொேொளிகளின் எண்ணிக்வக எவ்ைளவு உேரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது  

A. 8 யகொடியே 5 ைட்சம்    B. 7 யகொடியே 8 ைட்சம்  
C. 5 யகொடியே 10 ைட்சம்   D. 8 யகொடியே 70 ைட்சம்   

31. 1453 ம் ஆண்டின் ஜதொடக்கத்தில் அச்சு இேந்திரத்வத ைடிைவமத்தைர் ேொர் அைர் எந்த ெொட்வட யசர்ந்தைர்  
A. ெொன் கூட்டன்பர்க் – இங்கிைொந்து   B. ெொன் கூட்டன் ப்ர்க் – ஜெர்மனி  

C. தொமஸ் மன்யைொ – இங்கிைொந்து   D. தொமஸ் மன்யைொ – ஜெர்மனி  
32. சீருவடமுவை, தொய்ஜமொழிைழிக் கல்வி யபொன்ைைற்வைக் கட்டொேமொக்கிேது எந்த கல்விக் குழு  

A. ஜமக்கொயை கல்விக் குழு - 1835   B. ஹண்டர் கல்விக் குழு - 1882  
C. சொர்ைஸ் வுட் கல்விக் குழு – 1854   D. ஹண்டர் கல்விக் குழு – 1854 

33. "அைர்கள் மூவளயில் விவதவேப் யபொல்  
தூைப்பட யைண்டிே அறிவு  
ஆணிவேப் யபொை அவைேப்படுகின்ைது "  
இப்பொடலில் இடம்ஜபற்றுள்ள உைவம எவ்ைவகவே சொர்ந்தது  

A. விவன உைவம    B. பேன் உைவம  
C. ஜமய் உைவம     D. உரு உைவம 

34. "அந்த கொைத்தில் ெடந்த ஜசய்திகவளஜேல்ைொம் முக்கிேமொனது, முக்கிேமில்ைொதது என்று கூட கைனிக்கொமல், 
ஒன்று தைைொமல் சித்திரகுப்தன் எழுதி ைரும் பதிவைப் யபொை ெல்ை பொவையில் அன்ைொடம் விஸ்தொரமொக எழுதி 

வைத்திருக்கிைொர் ஆனந்தரங்கர்" என்று கூறிேைர்  
A. அண்ைொ     B. திரு.வி.க  
C. உ.யை.சொ      D. ை.யை.சு 

35. உமறுபுைைவர ஆதரித்தைர்கள் ேொைர்?  

1. ெபிகள் ெொேகம்      2. அபுல் கொசிம்மவரக்கொேர்  
3. பனி அகமது மவரக்கொேர்    4. ைள்ளல் சீதக்கொதி  
A. அவனத்தும் சரி     B. 1, 2  
C.  2 , 4      D. 3, 4 

36. ஆசிரிேப்பொவின் இறுதி அடியின் இறுதி எழுத்து கீழ்க்கண்ட எந்த ஈறுகவள ஜகொண்டு முடியும்.  
A. ஏ, யக, இன், எ     B. ஏ, ஓ, ஈ, ஆய், என், ஐ  
C. ஏ, யக, ஈ, இன், ஐ     D. எ , ஈ, இன் 

37. ஒரு ஜபண் இவைைவனப் பழிப்பது யபொைவும் இன்ஜனொருத்தி 
இவைைனது ஜசேவை நிேொேப்டுத்துைது யபொைவும் பொடப்படுைது ___ எனப்படும்  

A. முக்கூடற்பள்ளு     B. குற்ைொைக் குைைஞ்சி  
C. திருச்சொழல்     D. ஜமொழிச்சொழல்  

38. "கொற்வைத் தவிர ஏதுமில்வை" என்னும் இவசத் ஜதொகுப்வப இவளேரொெொ ேொருடன் இவைந்து ஜைளியிட்டொர்  
A. ஏ.ஆர்.ரஹ்மொன்     B. ஹரிபிரசொத் ஜசௌரொஸிேொ  

C. கங்வக அமரன்     D. ேொருமில்வை  
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39. சங்கரதொசு சுைொமிகள் தத்துை மீனயைொசனி வித்துை பொை சவப என்னும் 

ெொடக அவமப்வப உருைொக்கி ஆசிரிேரொக ஜபொறுப்யபற்ை ஆண்டு  
A. 1916    B. 1917    C. 1918    D. 1919 

40. “மனித சிந்தவனயே , கற்பவனக்கும் எட்டொத யபரொற்ையை, நீ சிந்தித்தைற்றில் சிைந்தைற்வை என்னிடம் 
ஒயர ஒரு முவை கூறு. 
அதவன ெொன் எட்டுத் திவசயிலும் பரப்பி மனித ெொதிவே நீ ஜசொன்ன இடத்திற்கு அவழத்து ைருகியைன் " என்ப
து ேொருவடே பிரொர்த்தவனேொக இருந்தது  
A. மீரொ      B. அண்ைொ  
C. ஜீைொனந்தம்    D. சுந்தர ரொமசொமி 

41. சரிேொன ஜபொருவளத் யதர்ந்ஜதடு.  

ஒதுக, முழக்கம்  
A. யகட்டல், சத்தம்     B. ஜசொல்க, ஓங்கி உவரத்தல்  
C. யகட்டல், ஒலி     D. ஒலி, ஒளி  

42. "நின்ைொர்  நில்(ன்) + ற் + ஆர் "  

இதில் ' ஆர்’ என்பதன் பகுபத உறுப்பிைக்கைம்  
A. ஆண்பொல் விவனமுற்று விகுதி   B. பைர்பொல் விவனமுற்று விகுதி  
C. விவனேொைவையும் ஜபேர்   D. ஒன்ைன்பொல் விவனமுற்று விகுதி  

43. சதுரங்க விவளேொட்டின்யபொது ஜைவ்யைறு அதிகொரங்கவளப் ஜபறும் கொய்கள் ஜபட்டிக்குள் ைந்த பின் சமமொகின்
ைன. மனிதர் நிவையும் அத்தன்வமேயத என்று கூறும் வஹக்கூவை எழுதிேைர் ேொர்?  
A. யமொரிடொயக     B. பொயைொ   
C. இஸ்ஸொ      D. பிரமிள் 

44. பகுபத உறுப்புகளொக பிரித்து எழுதுக - ஜைன்யைன்  

A. ஜைன்று + ஏன்     B. ஜைன் + ற் + ஏன்  
C. ஜைல்(ன்) + ற் + ஏன்    D. ஜைன்று + ற் + ஏன்  

45. இைக்கைக் குறிப்புத் தருக .  
கண்மைர், ஜைன்றி  

A. உைவம, விவனஜேச்சம்    B. உருைகம்,ஜமலித்தல் விகொரம்  
C. உைவம, ஜமலித்தல் விகொரம்   D. உருைகம் , விவனஜேச்சம்  

46. "யபொதியின் நிழலும் சிலுவையும் பிவையும்  
ஜபொங்கும் சமத்துைப் புனலில் கவரயும் "  

என்னும் ைரிகள் இடம்ஜபற்றுள்ள கவிவத  
A. மயனொன்மனீேம்     B. ஒவ்ஜைொரு புல்வையும்  
C. திண்வைவே இடித்து ஜதருைொக்கு  D. பொரதிேொர் கவிவதகள்  

47. "மவ்வீறு ஒற்ைழிந்து உயிரீறு ஒப்பவும், ைன்வமக்கு இனமொத் 

திரிபவும் ஆகும்" என்னும் விதிகளின் படி புைர்ந்து ைரும் ஜசொல் எது?  
A. யபரழகு      B. கொைத்தச்சன் 
C. உழுதுழுது     D. ஜசன்ை  

48. சரிேொன இவைவேத் யதர்ந்ஜதடு.  

1. . /    - முற்றுப்புள்ளிவே நீக்கவும்  
2. ? /   - வினொக்குறி அவடேொளத்வத நீக்கவும்.  

http://www.winmeen.com/


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

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 6 of 12 

3. ! /   - விேப்புக் குறிவே நீக்கவும் .  

A. அவனத்தும் சரி     B. 1 மட்டும் சரி  
C. 2 , 3 சரி      D. அவனத்தும் தைறு 

49. யபச்சு ஜமொழிவே கவிவதயில் பேன்படுத்துபைர்களில் எத்தவன ைவகயினர் உள்ளனர்?  
A. 2    B.3    C. 4    D. 5  

50. “யெரடி ஜமொழிதொன் ஒரு கவிஞவர நிகழ்கொைத்தைரொ அல்ைது இைந்த கொைத்தைரொ என்பவத நிர்ையிக்கிைது" எ
ன்று கூறிேைர் ேொர்?  
A. ைொல்ட் விட்மன்     B. மல்ைொர்யம  
C. இந்திரன்     D. ஆற்றூர் ரவிைர்மொ  

51. ‘புவனேொ ஓவிேம்’ என்பதன் ஜபொருள்  

A. ைண்ைம் தீட்டப்பட்ட ஓவிேம்   B. பூக்களொல் ைவரைது  
C. மூலிவககளொல் தீட்டப்பட்ட ஓவிேம்  D. கரித்துண்டுகளொல் ைடிைம் மட்டும் ைவரைது  

52. "முந்நீர் ைழக்கம் மகடூஉ யைொடில்வை" என்று கூறிேைர்?  
A. ஜதொல்கொப்பிேர்     B. பைைந்தி முனிைர்  

C. தண்டிேடிகள்     D. புைைர் குழந்வத  
53. ‘அப்பிசி மொசம் அடமள இம்பொங்க’ – இத்ஜதொடரின் பிவழநீக்கிே ைடிைம்  

A. ஐப்பசி மொசம் அடமவழம்பொங்க   B. ஐப்பசி மொதம் அட மவழ என்பொங்க  
C. ஐப்பசி மொதம் அவடமழ என்பொர்கள்  D. ஐப்பசி மொதம் அவட மவழ என்பொர்கள்  

54. பதிற்றுப்பத்தின் ஐந்தொம் பத்தில் பொடப்பட்ட மன்னன்  
A. தகடூர் எறிந்த ஜபருஞ்யசரல் இரும்ஜபொவை  
B. பல்ேொவன ஜசல்ஜகழுகுட்டுைன்  
C. ஜசல்ைக் கடுங்யகொ ைொழிேொதன்  

D. கடல்பிைக்யகொட்டிே ஜசங்குட்டுைன்  
55. ஜபொருத்துக.  

(a) தஞ்வச ஆபிரகொம் பண்டிதர்  1. தண்ணீர்,தண்ணீர்  
(b) சூரிேெொரொேைசொத்திரிேொர்  2. இவசநூல்  

(c) யகொமல் சுைொமிெொதன்   3. கருைொமிர்த சொகரம்  
(d) முதுெொவர    4. மொனவிெேம்  

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

56. பொந்தள், உரகம், பன்னகம், பணி என்னும் ஜசொற்களின் ஜபொருள் ____ என்பதொகும்.  
A. கரடி      B. ேொவன  
C.முதவை      D. பொம்பு  

57. திருக்யகொட்டியூர் ெம்பிேொல் ‘எம்ஜபருமொனொர் ‘ என்று அவழக்கப்பட்டைர் ேொர்?  
A. ெொதமுனிகள்      B. இரொமொநுசர்  
C. திருைரங்கத்தமுதனொர்    D. மைைொள மொமுனிகள்  

58. கீயழ தரப்ஜபறுைனைற்றுள் சரிேொனவை எவை?  

1. ெொன், ேொன் என்பவை தன்வம ஒருவமப் ஜபேர்கள்  
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2. ெொம், ேொம் என்பவை தன்வமப் பன்வமப் ஜபேர்கள்  

3. யைற்றுவம உருயபற்கும் யபொது,‘ேொன்’ என்பது 'எம்’என்றும், ‘ ெொம்’  என்பது ‘ெம்’ அன்றும் திரியும்.  
4. நீ, நீர், நீவிர், நீயிர், நீங்கள் என்பன முன்னிவை ஒருவமப் ஜபேர் ஆகும்.  
A. 1, 3, 4 சரி     B. 1, 2, 3 சரி  
C. 2, 4, 1 சரி     D. 4, 3 , 1 சரி  

59. ‘இருட்டவையில் உள்ளதடொ உைகம்’ எனத் ஜதொடங்கும் பொடவைப் பொடிேைர் ேொர்?  
A. பொரதிேொர்     B. பொரதிதொசன்  
C. கவிமணி     D. ெொமக்கல் கவிஞர்  

60. ‘கள்ளர் சரித்திரம்' என்னும் உவரெவட நூவை எழுதிேைர்  

A. ெ.மு.யைங்கடசொமி ெொட்டொர்   B. இரொ.பி.யசதுப்பிள்வள  
C. ஜத.ஜபொ.மீனொட்சி சுந்தரனொர்   D. மு.ைரதரொசனொர்  

61. ‘மேங்கி மறுகிற் பிைங்கி ைைங்கி  
உேங்கிஜேொருைர்க்ஜகொருைர்’ –  

இப்பொடைடியின் ஆசிரிேர் ேொர்?  
A. பிள்வளப் ஜபருமொள் ஐேங்கொர்   B. கம்பர்  
C. குமரகுருபரர்     D. ஒட்டக்கூத்தர்  

62. ‘ எண்ணிே எண்ணிேொங் ஜகய்துப எண்ணிேொர்' இந்த அடியில் 

அவமந்துள்ள யமொவன ைவகவேத் யதர்ந்ஜதடு.  
A. கீழ்க்கதுைொய்     B. இவை  
C. கூவழ      D. யமற்கதுைொய்  

63. புவகப்பழக்கத்வத கவதக்கருைொகக் ஜகொண்ட ‘ஜமல்ைஜமல்ை மை’ என்ை சிறுகவதயின் ஆசிரிேர் ேொர்?  
A. இைட்சுமி     B. சுெொதொ  
C. சுபொ      D. தொமவர  

64. தமிழ் இைக்கைம் படிக்க படிக்க விருப்பத்வத உண்டொக்குைது என்று கூறிேைர்  
A. அம்யபத்கர்     B. ஜகல்ைட்  

C. கமில்சுைைபில்     D. முவனைர் எமியனொ  
65. ‘யகண்வம' – இச்ஜசொல்லின் எதிரச்ஜசொல்  

A. துன்பம்      B. பவக  
C. ெட்பு      D. ைலிவம  

66. ஜபொருத்துக  
(a) ைண்வம  1. ஜகொவட  
(b) அைல்    2. ைேல்  
(c) ஜசய்   3. பள்ளம்  

(d) மடைொள்  4. ஜபண்  
 

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

67. இங்யக ஒரு தமிழ் மொைைன் உைங்கிக் ஜகொண்டிருக்கிைொன் எனத் தன் கல்ைவையில், எழுதி வைத்தைர்  
A. டொக்டர் கிஜரளல்     B. கொல்டுஜைல்  
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C. ஜி.யு.யபொப்     D. வீரமொமுனிைர்  

68. அகெொனூற்றில் உள்ள களிற்றிேொவன நிவரயில் உள்ள பொடல்களின் எண்ணிக்வக  
A. 120   B. 180    C. 100    D. 150  

69. “எரிந்திைங்கு சவடமுடி முனிைர்  
புரிந்து கண்ட ஜபொருளஜமொழிந்தன்று "  
என்ை ைரிகள் இடம் ஜபற்ை நூல்  

A. அகெொனூறு     B. புைெொனூறு  
C. புைப்ஜபொருள் ஜைண்பொமொவை   D. ஐங்குறுநூறு  

70. படப்பிடிப்புக் கருவியில் ஓரடி நீளமுள்ள படச்சுருளில் எத்தவனப் 
படங்கள் வீதம் ஒன்ைன் பின் ஒன்ைொக எடுக்கப்படுகிைது?  
A. 12   B. 16    C. 18    D. 24  

71. மொணிக்கைொசகர் குறித்த கூற்றுகளில் தைைொனது எது?  
A. திருைொசகமும் திருக்யகொவையும் மொணிக்கைொசகர் அருளினொர்  
B. திருப்ஜபருந்துவை இவைைனொல் ஆட்ஜகொள்ளப்பட்டு திருப்ஜபருந்துவை ஆவுவடேொர் யகொயிவை 

எழுப்பினொர்  

C. இைரது கொைம் 12 ம் நூற்ைொண்டு  
D. அழுது அடிேவடந்த அன்பர்  

72. ஜபொருத்துக  
(a) யைலிவன வகயில் ஏந்திேைள்   1. பிடொரி  

(b) இவைைவன ெடனமொடச் ஜசய்தைள்  2. கொளி  
(c) தொருகன் மொர்வப பிளந்தைள்   3. துர்க்வக  
(d) கொட்வட இடமொகக் ஜகொண்டைன்   4.பத்ரகொளி  
(e) கன்னிேர் எழுைருள் இவளேைள்  5. ஜகொற்ைவை  
 
A.  5  4  1  2  3  
B.  1  2  3  4  5  
C.  5  4  3  2  1  
D.  3  4  5  1  2  

73. மனிதனின் மனநிவைவே இருள், மருள்,ஜதருள், அருள் எனக் கூறிேைர் ேொர்?  
A. ைள்ளைொர்     B. ஜபரிேொர்  
C. அண்ைொ     D.முத்து ரொமலிங்கர்  

74. ஞொயிவை சுற்றிே பொவதவே ஞொயிறு ைட்டம் என்று எந்நூல் ைொயிைொக அறிேப்படுகிைது  
A. சிைப்பதிகொரம்     B. திருக்குைள்  

C. புைெொனூறு     D. கம்பரொமொேைம்  
75. திருைொைடுதுவை ஞொனயதசிகரொகிே அம்பைைொன யதசிக மூர்த்திக்கு ஜதொண்டரொய் இருந்தைர் ேொர்?  

A. குமரகுருபரர்     B. ஈசொனயதசிகர்  
C. மயியைறும் ஜபருமொள்    C. மீனொட்சி சுந்தரனொர்  

76. ஆத்திச்சூடி ஜைண்பொ, திைகர்புரொைம்,குழந்வத சுைொமிகள் பதிகம், இரொமலிங்க சுைொமிகள் 
சரிதம் யபொன்ைைற்வை இேற்றிேைர் ேொர்?  
A. அம்புெத்தம்மொள்     B. நீைொம்பிவக அம்வமேொர்  
C. அசைொம்பிவக அம்வமேொர்   D. சங்கரதொஸ் சுைொமிகள்  
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77. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ஜபொருந்தொதது எது?  

A. தமிழ் மூைொயிரம் – திருமந்திரம்    
B. ஞொயனொபயதசம் – வீரமொமுனிைர்  
C. கிறிஸ்துை சமேத்தொரின் கவைக்களஞ்சிேம் – யதம்பொைணி  
D. ைக்கபொவகவே ஆண்டைரபதி ஆட்ஜகொண்டொன் – ஒட்டக்கூத்தர்  

78. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ஜபொருந்தொதது எது?  
A. கம்பரொமொேைம் - புட்பக விமொனம்  
B. சீைகசிந்தொமணி - மயிற்ஜபொறி விமொனம்  
C. தூமயகது - ைொல் ெட்சத்திரம்  

D. விேொழன் - கந்தகம்   
79. எத்தவன விழுக்கொடு அளவிைகுத் தமிழ், திரொவிட ஜமொழிக் கூறுகவளக் ஜகொண்டுள்ளது ?  

A. 50   B. 60    C. 70    D. 80  
80. ஆறு ைேதில் ஜஹைன் ஜகல்ைர் யசர்ந்த பள்ளியின் ஜபேர்  

A. யஹொரஸ்மொன் பள்ளி    B. ஜபர்கின்ஸ் பள்ளி  

C. வரட் ஹூமொசன் பள்ளி    D. யகம்ப்ரிட்ஜ் பள்ளி  
81. எம்.ஜி.ஆர் அைர்களுக்கு இந்திே மொமணி விருது ைழங்கப்பட்ட ஆண்டு  

A. 1982    B. 1986    C. 1987    D. 1988  
82. மைமுழொ, ஜெல்ைரிகிவை ஆகிேவை எந்நிைத்திற்குரிே பவைகள்  

A. குறிஞ்சி      B. முல்வை  

C. மருதம்      D. ஜெய்தல்  
83. ெளஜைண்பொ கொப்பிேத்தில் உள்ள ஜமொத்தப் பொடல்கள் எத்தவன?  

A. 400    B. 401    C. 431    D.451  
84. கீழ்க்கண்ட இவைகவள ஆரொய்க  

1. அம்யபத்கொரின் முதல் யபொரொட்டம் – 1927  

2. அம்யபத்கர் மரைம் – 1956  
3. அம்யபத்கர் பொரத ரத்னொ – 1990  
4. அம்யபத்கர் முவனைர் பட்டம் – 1915  

A. 1, 4 தைறு     B. 4 தைறு  

C. 1, 2,4 சரி     D. 3 தைறு  
85. கற்யபொரின் மனதிலுள்ள அரிேொவமவே யபொக்கி அைவர குன்றின் யமலிட்ட விளக்கொக சமுதொேத்தில் திகழச் 

ஜசய்யும் நூல் எது?  
A. சிறுபஞ்சமூைம்     B. ஏைொதி  

C. திரிகடுகம்     D. இனிேவை ெொற்பது  
86. கீழ்க்கண்டைற்றுள் ஜபொருந்தொதது எது?  

A. கண்ணுதல் – இைக்கைப்யபொலி  
B. ஜசொற்பதம் - ஒரு ஜபொருட்பன்ஜமொழி  

C. விருந்து - ஜதொழிைொகு ஜபேர்  
D. இன்னொச் ஜசொல் – ஈறுஜகட்ட எதிர்மவை ஜபேஜரச்சம்  

87. மயனொன்மணீேம் குறித்த கூற்றுகளில் எது தைைொனது ?  
A. ெடிப்புஜசவ்வியும் இைக்கிே ஜசவ்வியும் ஒருங்யக அவமேப் ஜபற்ை நூல் 
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B. லிட்டன் பிரபுஆங்கிைத்தில் எழுதிே இரகசிே ைழி நூலிவன தழுவி அவமந்தது.  

C. ைழிநூல் என அவழக்கப்படுகிைது.  
D. சிைகொமி சரிதம் எனும் துவைக் கவத இதில் உள்ளது.  

88. தந்வத ஜபரிேொரிடத்திலும் யபரறிஞர் அண்ைொவிடத்திலும் ஜெருங்கி பழகிேைர் ேொர்?  
A. முடிேரசன்     B. கண்ைதொசன்  

C. சிற்பி      D.ெொ. கொமரொசன்  
89. ஜை.இரொமலிங்கனொர் குறித்த கூற்றுகளில் தைைொனது எது?  

A. இரொமலிங்கனொர் ெொமக்கல் மொைட்டம் யமொகனூரில் பிைந்தொர்.  
B. முத்தமிழிலும் ஓவிேக் கவையிலும் ைல்ைைர்  

C. ஜைள்வளேயன ஜைளியேறு இேக்கத்தில் பங்கு ஜபற்ைதற்கொக சிவை தண்டவனப் ஜபற்ைொர்.  
D. தமிழ்ெொட்டின் முதல் அரசவைக் கவிஞர்  

90. நீதித் திருக்குைவள ஜெஞ்சொரத் தம் ைொழ்வில் ஓதித் ஜதொழுது எழுக ஓர்ந்து என்று கூறிேைர் ேொர்?  
A. கபிைர்      B. பரைர்  

C. மருதனொர்     D. கவிமணி  
91. தைைொன இவை எது?  

A. escalator – மின்தூக்கி    B. E magzine – மின் இதழ்கள்  
C. Compact disc - குறுந்தகடு    D. Intelligence – நுண்ைறிவு  

92. " இந்திே நூைக அறிவிேலின் தந்வத “ என அவழக்கப்படுபைர் ேொர்?  
A. இரொ. அரங்கெொதன்    B. ரொதொகிருஷ்ைன்  
C. அரங்கசொமி      D. ரொமகிருஷ்ைன்  

93. மொமல்ைபுரத்தில் சிற்பக் கவையின் உச்சம் அன்று குறிப்பிடப்படுைது எது?  
A. கிருஷ்ைரின் ஜைண்வைப் பந்து  B. பஞ்சபொண்டைர் ரதம்  
C. ஒற்வைக் கல்ேொவன    ஈ) அர்ச்சுைன் தபசு  

94. சரிேொன இவை எது?  
A. விவளவுக்கு - யதன்    B. அறிவுக்கு – யைவை  

C. இளவமக்கு – பொல்    D. புைைருக்கு – யதொல்  
95. "ைொழ்க்வக என்பது நீ சொகும் ைவர அல்ை மற்ைைர் மனதில் நீ ைொழும் ைவர " என்று கூறிேைர்   

A.கலில் கிப்ரொன்     B. அன்வன ஜதரசொ  
C. வகைொஷ் சத்ேொர்த்தி    D. ைள்ளைொர்  

96. சிட்டுக்குருவி ைொழ முடிேொத பகுதி எது?  
A. சமஜைளி பகுதி     B. கடற்கவர பகுதி  
C. துருைப் பகுதி     D. மவைப் பகுதி  

97. முடிேரசன் ைொழ்ந்த கொைம் எது?  
A. 1930 – 1998     B. 1928-1998  
C. 1920 - 1998     D. 1920 – 1978  

98. The old man and the sea யெொபல் பரிசு ஜபற்ை ஆண்டு?  
A. 1952    B. 1953    C. 1954    D. 1955  

99. "தமியழ உன்வன நிவனக்கும்  
தமிழன் என் ஜெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் "  
என்ை ைரிகள் ேொருவடேது?  
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A. பொரதிேொர்      B. பொரதிதொசன்  

C. ஜபருஞ்சித்திரனொர்    D. கொசி ஆனந்தன்  
100. கீழ்க்கண்டைற்றுள் இடஞ்சுழி எழுத்துகள் அல்ைொதது எது?  

A. ட    B. ே    C. ழ    D. ஞ  
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 8 – Answer Key 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
C C  B D   C C   C  C A  C  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
B  C  D  B  B  A B   B D  C 
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
C B   B A      C  C  B  A C  D  

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

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
B  B C  C  B   B  B D  B  D  

51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
D  A  D  D  C  D  B  B  B  A  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
D  A  A  B  B  C  C  A  C  B  
71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  
C  C  D  C  B  C  D  D  D  B  
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
D  C  C  B  C  C  C  A  C  D  
91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
A  A  D  C  B  C  C  C  D  D  
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