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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 9
1.

ப ொருத்துக
நூல்

நூற்றொண்டு

1. த ொல்கொப்பியம்

i) த ொ. ஆ மு. 3

3. ொர ம்

iii) த ொ.ஆ.பி 11 .

2. கவிரொஜ மொர்க்கம்

ii) த ொ.ஆ. பி 9

4. லீலொ திலகம்

iv) த ொ.ஆ.பி 15

A. i
ii
iii
iv
B. ii
iii
iv
i
C. iii
ii
i
iv
D. iv
iii
ii
i
2. ‘நூறு‘ என்ற மிழ்ச் த ொல் கன்னடம், துளு ஆகிய தமொழிகளில் முறறயய எவ்வொறு அறைக்கப் டுகிறது
A. நூறு, நூரு

B. நூரு, நூறு

C. நூறு, நூது

D. நூரு, நூது

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வறொனது எது ?

A. அருவி - மறல முகட்டுத் ய க்க நீர் குத்திட்டு குதிப் து.
B. ஆழிக்கிணறு - கடலருயக ய ொண்டிக் கட்டிய கிணறு
C. குண்டு - ய க்கப் ட்ட த ரிய நீர்நிறல
D. ஆறு -த ருகி ஓடும் நதி

4.

கு

உறுப்புகளொக பிரித்து எழுதுக – குறமந் றன

A. குறமந்து + அறன

C. குறம + த் + அன் + ஐ
5.

B. குறம + த் + அறன

D. குறம + த்(ந்) + த் + அன் + ஐ

ரியொன த ொருறளத் ய ர்ந்த டு.

குழீஇ,ய ொம்

A. ள்ளம், இற

C. ஒன்றுகூடி , குற்றம்

B. ஒன்றுகூடி, இற
D. ள்ளம், குற்றம்

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எண் ய ரொயத்தில் இடம்த றுவது எது?
A. டங்கு த ய்விப்ய ொர்

B. ஒற்றர்

C. யொறன வீரர்

D. அறமச் ர்

7. த ொருத்துக

1. குறியீடுகறள மின்னொற்றல் மூலம் அச்சிடுவது

i) 1846

2. த ொறலநகல் கருவி ய றவ

ii) 1865

3. த ொறலநகல் எடுக்கும் த ொழில்நுட் ம்

iii) 1985

4. இறணய வணிகம்

iv) 1979

5. றவயக விரிவு வறல வைங்கி
A.
B.
C.
D.

i
ii
v
iv

ii
iii
ii
iii
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iii
i
i
v

v) 1990
iv
v
iv
ii

v
iv
iii
i
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8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் வறொன இறண எது?
A. ஓரறிவு – உற்றறி ல்

B. ஈரறிவு - உற்றறி ல் + நுகர் ல்

C. மூவறிவு – உற்றறி ல் + சுறவத் ல் + நுகர் ல்

D.ஐந் றிவு - உற்றறி ல் + சுறவத் ல் + நுகர் ல் + கொணல் + யகட்டல்
9. “கல்வி இல்லொ த ண்கள்

களர்நிலம் அந்நி லத்தில்

புல்விறளந் திடலொம் நல்ல

பு ல்வர்கள் விறள ல் இல்றல"

என்னும் ொடல் குடும் விளக்கு நூலில் எத் றனயொவது குதியில் இடம்த ற்றுள்ளது ?
B. 3

A. 2

C. 4

D. 5

10. நடுவணரசு அண்ணொ நிறனவொக அவர் உருவம் த ொறிக்கப் ட்ட ஐந்து ரூ ொய் நொணயத்ற தவளியிட்ட ஆண்
டு

A. 2008
B. 2009
C. 2010
11. தகொற்றகயில் ஆடவர்கள் முத்துக் குளிக்கவும், வலம்புரி ங்கு

D. 2011

எடுக்கவும் கடலில் மூழ்கினர் என கூறும் அகநொனூற்றின் ொடல்
A. 300 வது ொடல்
C. 350 வது ொடல்

B. 530 வது ொடல்

D. 325 வது ொடல்

12. ஓதரதுறக த ற்ற இரண்டு அடிகள் அளதவொத்து வருவது _____ ொவறக ஆகும் .
A. தவண் ொ
C. சிந்து

B. ஆசிரியப் ொ
D. கலிப் ொ

13. கல், உயலொகம் , த ங்கல் , மரம் மு லியவற்றறக் தகொண்டு கண்றணயும் கருத்ற யும் கவரும் வறகயில்
உருவங்கள் அறமக்கும் கறல சிற் க் கறல எனக் கூறும் நூல்
A. அகரொதி நிகண்டு

C. சூடொமணி நிகண்டு

14. த ொருத்துக .

D. திவொகர நிகண்டு

1. ல்லவர்கள்

i) ொடிக்தகொம்பு

3. ய ொைர்கள்

iii) பிள்றளயொர் ட்டி

2. ொண்டியர்கள்
4. நொயக்கர்கள்
5. மணர்கள்

15.

B. சிந் ொமணி நிகண்டு

A.
B.
C.
D.
ரியொன த

ii) ொரொசுரம்

iv) மொமல்லபுரம்

v) திருநொ ர்குன்று

iv
iii
ii
iii
iv
ii
iii
iv
i
iv
ii
iii
ொருறளத் ய ர்ந்த டு

அடிசில், தகொடியன்னொர்
A. எல்றல , ஆடவர்
C. ய ொறு , மகளிர்

i
i
v
i

v
v
ii
v

B. ய ொறு , ஆடவர்

D. எல்றல , சிறுமியர்

16. “கொவல் உைவர் களத்து அகத்துப் ய ொர்ஏறி

நொவயலொஓ என்றறைக்கும் நொயளொற – கொவலன் ன்
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தகொல்யொறன யமலிருந்து கூற்றிற த் ொல் ய ொலுயம
நல்யொறனக்யகொக்கிள்ளி நொடு "

இப் ொடலில் யின்று வரும் அணி
A. உவறமயணி

C. ற்குறிப்ய ற்ற அணி

B. எடுத்துக்கொட்டுவறமயணி
D. பிறிது தமொழி ல் அணி

17. ‘மொ முன் நிறர, விள முன் யநர்' வருவது _____ றள.
A. யநதரொன்றொசிரியத் றள

B. நிறரதயொன்றொசிரியத் றள
C. தவண்சீர் தவண்டறள
D. இயற்சீர் தவண்டறள
18.

வறொன இறணறயத் ய ர்ந்த டு

A. த ரியொரின் சிந் றனகள் - யவ.ஆறனமுத்து
B. அஞ் ல் றலகளின் கற - எஸ்.பி. ட்டர்ஜி
C. ங்றகக்கு – த ரியொர்
D. ம்பிக்கு – அண்ணொ

19. இலக்கணக் குறிப்புத் ருக.
உருண்டது, ய ொனது

A. ஒன்றன் ொல் விறனமுற்றுகள்

B. லவின் ொல் விறனமுற்றுகள்

C. ன்றம ன்றம விறனமுற்றுகள்

D. முன்னிறல ன்றம விறனமுற்றுகள்
20. கல்யொணசுந் ரம் அவர்கள் _____ என்ற த யரில் கற இலக்கியத்தில் ங்களிப்பு த ய்து வருகிறொர்.
A. வொணி ொ ன்

C. வண்ண ொ ன்

B. கல்யொண்ஜி
D. கல்யொண்

21. உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினமொக தகொண்டொடப் டும் நொள்
A. யம 20

C. த ப்டம் ர் 20
22.

B. மொர்ச் 20

D. அக்யடொ ர் 20

ரியொன த ொருறள ய ர்ந்த டு

ஆரளி, அளிஉலொம்

A. தமொய்க்கின்ற வண்டு, வண்டு தமொய்க்கின்ற
B. ொடும் வண்டு, வண்டின் த் ம்

C. வண்டு தமொய்க்கின்ற ,தமொய்க்கின்ற வண்டு
D. வண்டின் த் ம், ொடும் வண்டு
23. த ொருத்துக.

1. இடங்கணி

i) முத்து

3. மஞ்ற

iii) மயில்

2. ரளம்

4. மண்டலம்

5. தகொண்டல்
Learning Leads To Ruling

ii) ங்கிலி
iv) யமகம்
v) உலகம்
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1
2
3
4
5
2
1
4
3
5
3
2
1
5
4
2
1
3
5
4
ன்னிக்குளம் அண்ணொறமயொர் யொருறடய அர றவயில் அர றவப் புலவரொக இருந் ொர்

A. ொரி

B. அருணகிரிநொ ர்

C. இரு யொலய மரு ப் த் ய வர்
D. ய கன்

25. ஏய னும் ஒரு த ொருறளக் கொட்சிப் டுத்திக் கவிற யிறனயும் அ ற்குள்ளொக அறமத்து எழுதுவது
A. மதுரகவி

B. சித்திரகவி

C. ஆசுகவி

D. எதுவுமில்றல

26. திருக்குறளின் அறத்துப் ொல் , த ொருட் ொல், இன் த்துப் ொலில் உள்ள இயல்களின் எண்ணிக்றக முறறயய
A. 38, 70, 25
B. 25, 70, 38
C. 4, 3, 2
D. 3, 2, 4
27. "ப்யரொக்கொஸ் ஏரியொ " என அறைக்கப் டும் மனி உடல் உறுப்பு
A. மூறளயின் வலது குதி
B. மூறளயின் இடது குதி

C. நியுரொனின் வலது குதி
D. நியுரொனின் இடது குதி

28. ரங்கரொஜன் என்னும் இயற்த யர் தகொண்ட கவிஞர்
A. மீரொ

B. சுஜொ ொ

C. மிைன் ன்

D. கல்யொணசுந் ரனொர்

29. நீலயகசி குறித் கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ரியொனது எது/ எறவ
1. இந்நூல் நீலயகசி த ருட்டு எனவும் அறைக்கப் டுகிறது.

2. நீலயகசி என்னும் மண மயப் த ண் மயத் றலவர் லரிடம் வொ ம் த ய்து புத் தநறிறய நிறல
நொட்டுவ ொக நூல் அறமந்துள்ளது.

3. இதில் கடவுள் வொழ்த்து குதி நீங்கலொக 11 குதிகளும் 894 ொடல்களும் உள்ளன.
4. இ ன் ஆசிரியர் மய திவொகர வொமன முனிவர்
A. அறனத்தும் ரி
C. 1 மட்டும் ரி

B. 1 , 3 ரி

D. 1 , 3, 4 ரி

30. 1794ல் த ொடங்கப் ட்ட ஸ்கூல் ஆஃப் ர்யவ என்ற நிறுவனம்,
எப்ய ொது கிண்டி த ொறியியல் கல்லூரியொக வளர்ச்சி அறடந் து
A. 1826

B. 1835

C. 1859

D. 1857

31. "த ொன் + சிலம்பு =த ொற்சிலம்பு" இதில் வந்துள்ள புணர்ச்சி விதி
A. இனமிகல்

B. உயிர்வரின் உக்குறள் தமய் விட்யடொடும்
C. ணன வல்லினம் வர ட ற வும்

D. இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் க
32.

கு

உறுப்புகளொக பிரிக்க – விடுத் ல்

A. விடு+த் +த் + அல்
Learning Leads To Ruling

மிகும்

B. விடு +த் + அல்
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D. விடுத்து + அல்

33. புதுச்ய ரியின் றலறமப் த ொறுப்பிறன வகித் கியயொம் ஆந்த்யர
எய ர் என் வரின் ரகரொக நியமிக்கப் ட்டவர்
A.றநனியப் ர்

B. திருயவங்கடம்

C. ஆனந் ரங்கர்
34. த ொருத்துக

D. பிரொன்சுவொ மர்த்ய ன்

1. வதுறவ

i) அர ன்

3. மறுவிலொ

iii) த ள்ளிய நீரறல

2. யகொன்

4. த ண் டிறர
5. விண்டு

ii) திருமணம்

iv) குற்றம் இல்லொ
v) திறந்து

A. iv
iii
i
B. iii
v
ii
C. ii
i
iv
D. ii
i
v
35. மகிழ்ச்சியின் றமந்துறும் ய

ii
v
iv
i
iii
v
iii
iv
ொழ்து _____ நிறன.

A. முகக்குறிப்ற அறிந் வறர

B. எண்ணியற எண்ணியவறர
C. மறதியொல் தகட்டவர்கறள
D. த ொல்யலர் உைவறர
36.

வறொன இறணறய ய ர்ந்த டு

A. குறிஞ்சி - கூதிர் , முன் னி
B. முல்றல - முன் னி

C. மரு ம் - ஆறு த ரும்த ொழுது

D. ொறல - இளயவனில், முதுயவனில்

37. ஃப்தரஸ்யகொ என் து எம்தமொழிச் த ொல் மற்றும் அ ன் த ொருள் என்ன?
A. ஆங்கிலம், புதுறம
C. இத் ொலி, புதுறம
38.

B. ஸ் ொனிஷ், ஓவியம்
D. ஸ் ொனிஷ், புதுறம

ஞ்ற த ரிய யகொவிலில் மு லொம் இரொ ொதிரொ ன் கொலத்தில் ___

என்ற அதிகொரிச்சிறய ற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது.
A. எரு ந் குஞ் ர மல்லி
C. ய ொமவல்லி

B. ய ொமயன் அமிர் வல்லி

D. யமற்கண்ட யொருமில்றல

39. "ஆனந் தவள்ளத் ழுத்துவித் திருவடிகள்

வொனுந்து ய வர்கட்யகொர் வொன் த ொருள்கொண் ொையலொ "
- இவ்வரிகறள இயற்றியவர்.
A. ஞொன ம் ந் ர்
C. சுந் ரர்

B. நொவுக்கர ம்

D. மொணிக்கவொ கர்

40. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சுந் ர ரொம ொமி அவர்கள் , மறலயொளத்திலிருந்து மிழில் தமொழிப்த யர்த் புதினங்கள் எ
றவ?

1.த ம்மீன்
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3. குைந்ற கள் த ண்கள் ஆண்கள்
A. அறனத்தும்

41.

42.

B. 1, 2,4

C. 2, 3, 4
ரியொன த ொருறளத் ய ர்ந்த டு.

மீட்சி, நறவ

4. ய ொட்டியின் மகன்
D. 1,4

A. குற்றம், விடு றல

B. விடு றல, ண்டறன

C. விடு றல, குற்றம்

D. விடு றல, உலகம்

ரியொன த ொருறளத் ய ர்ந்த டு.

புறரயயொர், யொணர்

A. ொன்யறொர், அறிவொளி
B. ொன்யறொர், புதுவருவொய்

C. அறிவொளி, றனயயொறல
D. அறிவொளி, த ட்டி
43.

மிழ் ய ரகரொதியின் டி ‘சித்தி' என்ற த ொல்லின் த ொருள்களில் அல்லொ து எது?

A. தமய்யறி ல்

C. கொரியம் றககூடல்

B. தவற்றி
D. கடவுள்

44. " ொதிப் பிரிவினியல தீறய மூட்டுயவொம்" என்று ொடியவர் யொர்?
A. திருமூலர்

B. சிவவொக்கியர்

C. ொம் ொட்டிச் சித் ர்

D. த்திரகிரியொர்

45. இலக்கணக் குறிப்புத் ருக .

வொழ்அயன், த ய்புண்ணியம்

46.

A. விறனத்த ொறககள்

B. ண்புத்த ொறககள்

C. உரிச்த ொல் த ொடர்கள்

D. வியங்யகொள் விறனமுற்றுகள்

ரியொன த ொருறள ய ர்ந்த டு .

ய ொட்டி, ஆயம்

A. வொய்க்கொல், விலங்கு

B. த ொட்டில், ஆடு

C. துறட்டி, ஆடு

D. ஆடு, குதிறர

47. மயனொன்மணீயம் ய . சுந் ரனொர் அவர்கள் திருவனந் புரம் அரசுக் கல்லூரியில் ___ய ரொசிரியரொகப்
ணியொற்றினொர்.

A. இலக்கணம்

B. இலக்கியம்

C. த்துவம்

D. கணி ம்

48. “உயிர் வரின் உக்குறள் தமய்விட்யடொடும் , உடல்யமல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்ய " என்னும் விதிகளின் டி பு
ணர்ந்து வரும் த ொல் எது?
A. ய ரைகு

B. கொலத் ச் ன்

C. உழுதுழுது

D. விடுத்து

A. கஞ்சிரங்குளம்

B. கறரதவட்டி

49. கீழ்க்கண்டறவகளில் இரொமநொ புரத்தில் இல்லொ
C. சித்திரங்குடி

றறவகள் ரணொலயம் எது?

D. யமல்த ல்வனூர்

50. கீழ்க்கண்ட ஓறலச்சுவடிகள் ொதுகொக்கப் டும் இடங்களில் ரியொனது எது?
1. கீழ்திற ச்சுவடிகள் நூலகம் – த ன்றன
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2. அரசு ஆவணக் கொப் கம் – ஞ் ொவூர்
3. உலகத் மிழ் ஆரொய்ச்சி நிறுவனம் – த ன்றன
4. ரஸ்வதி நூலகம் – ஞ் ொவூர்
A. 1, 2, 4 ரி
C. 1, 2, 3 ரி

B. 1, 3, 4 ரி

D. 2, 3, 4 ரி

51. " வீழ்ந்து தவண்மறை வழும் விண்ணுறு த ருவறர த ரும் ொம்பு உழ்ந்து ய ொலுரிப் னய ொல் ஒத் மற்றவற்
றருவி" என்ற ொடலின் ஆசிரியர் யொர்?
A. திருத் க்கய வர்

C. கொளயமகப்புலவர்
52.

B. ொரதியொர்

D. த யங்தகொண்டொர்

வறொன கூற்றறத் ய ர்ந்த டு

A. மிழ்தகழு கூடல் – புறநொனூறு

B. மிழ்நிறல த ற்ற ொங்க மரபின் மகிழ்நறன மறுகின் மதுறர -சிறு ொணொற்றுப் றட
C. ஆலவொய் என்னும் த யர் அறமந்துள்ளது - திருவிறளயொடற் புரொணம்

D. கல்தவட்டில் மதுறர என்ற த யர் மருற என்று த ொறிக்கப் ட்டுள்ளது.

53. ஜி.யு.ய ொப் அவர்கள் திருதநல்யவலி மொவட்டம் ொயர்புரத்தில் _____ ஆண்டு மு ல் ______ ஆண்டு வறர கல்
விப் ணியும் மயப் ணியும் ஆறினொர்.

A. 1842, 1850
B. 1843, 1850
C. 1842,1849
D. 1843,1849
54. "வொன்உறு மதியம் வந்த ன்(று) எண்ணி
மலர்க்கரம் குவியுதமன்(று) அஞ்சி”

என்ற வரிகள் இடம்த ற்றுள்ள நூல்
A. நளதவண் ொ

C. சிலப் திகொரம்

B. வியவகசிந் ொமணி
D. மணியமகறல

55. "நிலத்தினும் த ரிய வொனினும் உயர்ந் ன்று

நீரினும் ஆரள வின்யற ொரல்" என்ற வரிகறள இயற்றியவர் யொர்?
A. கம் ர்

C. நக்கீரனொர்

B. கபிலர்

D. ய வகுலத் ொர்

56. தகொற்றக துறறமுகத்தில் முத்துக்குளித் ல் சிறப் ொக நடந்
A. யுவொன் சுவொங்
C. கொல்டுதவல்

B. மொர்க்யகொய ொயலொ

ொக கூறும் தவளிநொட்டறிஞர் யொர்?

D. வீரமொமுனிவர்

57. “தகொக்தகொக்க கூம்பும் ருவத்து மற்ற ன்
குத்த ொக்க சீர்த் இடத்து "

இக்குறளில் யின்று வரும் அணி
A. எடுத்துக்கொட்டுவறமயணி
B. உவறமயணி

C. இல்த ொருள் உவறமயணி
D. பிறிது தமொழி ல் அணி

58. ‘ மிழ் இலக்கணம் டிக்க டிக்க விருப் த்ற உண்டொக்குவது ‘என்று கூறியவர் யொர்?
A. தகல்லட்

B. முறனவர் எமியனொ

C. கமில்சுவலபில்

D. ொவொணர்
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ரிதிமொற்கறலஞர் , சூரிய நொரொயண ொஸ்திரி என்ற வடதமொழி
த யறர ______ நூலில் ரிதிமொற்கறலஞர் என மொற்றி சூட்டிக் தகொண்டொர்.
A. சித்திரக் கவி

C. மிழ் வியொ ங்கள்

B. ஞொனய ொதினி

D. னிப் ொசுரத் த ொறக

60. "யநற்று புயல் வீசிய ொல், ள்ளிக்கு விடுமுறற” இது எவ்வறக த ொடர்?
A. த ொடர்நிறலத் த ொடர்
C. கலறவத் த ொடர்

B. னிநிறலத்த ொடர்

D. த ய்விறனத் த ொடர்

61. சிவ ொணு ,ஆதிலட்சுமி அம்றமயொர் ஆகியயொறர த ற்யறொரொக தகொண்ட கவிஞர் யொர்?
A. திரு.வி.க

B. கவிமணி

C. உவறமக் கவிஞர்

D. றநயொண்டி ொரதி

62. ஓரடியுள் உள்ள த ொற்கறள, அறவ ரும் த ொருளுக்கு ஏற் மொற்றி கூறு ல் ______த ொருள்யகொள் எனப் டும்.
A. தகொண்டுகூட்டுப் த ொருள்யகொள்
B. நிரல்நிறரப் த ொருள்யகொள்

C. அடிமறிமொற்றுப் த ொருள்யகொள்
D. தமொழிமொற்றுப் த ொருள்யகொள்

63. "கட்டற்று வொனியல வழ்கின்ற கொற்றிறனக்
றகது த ய் ொரு மில்றல

கொலமொங் கிைவறன ஞொலயமொ கடவுயளொ

கடுஞ்சிறறறவத் தில்றல” என்ற வரிகறள இயற்றியவர் யொர்?

A. சிற்பி ொலசுப்பிரமணியம்
B. நொ.கொமரொ ன்
C. முடியர ன்

D. கண்ண ொ ன்

64. நொ.கொமரொ ன் அவர்கள் இயற்றிய கறுப்பு மலர்கள் என்னும் த ொகுப்பு நூல் எந் ஆண்டு தவளிவந் து?
A. 1970
B. 1971
65. வறொன இறணறயத் ய ர்ந்த டு.

C. 1972

D. 1973

A. ஓய்வு - ய ரறிஞர் அண்ணொ

B. மிைக மகளிர் - அ. கொமொட்சி குமொர ொமி

C. கல்வியய அழியொச் த ல்வம் – மறறமறலயடிகள்
D. குடிமக்கள் கொப்பியம் – தி.றவ.
66.

ொசிவப் ண்டொரத் ொர்

ரியொன இறணறயத் ய ர்ந்த டு.

1. ைமறல – ைனி

2. ஐயொறப் ர் - ஞ் நதீசுவரர்

3. ைமறலநொ ர் – ைனி முருகன்
4. குடமூக்கு – கும் யகொணம்
A. 1, 3 ரி

C. 1, 2, 3 ரி
67.

வறொன இறணறயத் ய ர்ந்த டு

B. 2 , 4 ரி

D. அறனத்தும் ரி

A. புயரொயநொட் – நுறைவுச்சீட்டு
B. ொஸ்ய ொர்ட் – கடவுச்சீட்டு
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C. விசிட்டிங் கொர்டு – கொண்புச்சீட்டு
D. ரசீது – ற்றுச்சீட்டு

68. “முனிவரும் ொர்ப் ொரும் ஆனிறரயும் மறையும் முடியுறட யவந் ரும் உலகும்" என்று கூறியவர் யொர்?
A. திருஞொன ம் ந் ர்
C. கம் ர்

B. த ொல்கொப்பியர்

D. நச்சினொர்க்கினியர்

69. கீயை கொணப்த றுவனவற்றுள் ரியொன கூற்றுகள் எறவ?

1. நிறலயொறமறயச் த ொல்லும் கொஞ்சித் திறணயின் துறறகளில்

ஒன்று, 'முதுதமொழிக் கொஞ்சி’ இப்த யரில் மதுறரக் கூடலூர் கிைொர்இயற்றிய நூல், 'அறவுறரக்யகொறவ’ என்று
ம் அறைக்கப் டுகிறது.

2. முதுதமொழிக் கொஞ்சியில், திதனொரு அதிகொரங்கள் உள்ளன
3. ஒவ்தவொரு அதிகொரத்திலும் த்துச் த ய்யுட்கள் உள்ளன.

4. முதுதமொழிக் கொஞ்சியில் தமொத் ம் நூற்றுப் த்துச் த ய்யுட்கள்

நல்லுறரயொசிரியர்களொல் யமற்யகொளொகக் றகயொளப் ட்டுள்ளன.

A. 1, 2 ரி

C. 2, 3 ரி

உள்ளன. அறவ நச்சினொர்க்கினியர் மு லிய

B. 1, 4 ரி

D. 3, 4 ரி

70. கீழ்க்கணும் திருக்குறறளத் க்க யமற்யகொள் த ொடரொல் நிரப்புக.
"ஊழித யரினும் ொம்த யரொர் ____

__________________ "
A. ொல்த ன்னும் திண்றம உண்டொகப் த றின்
B. ய ொல்வி துறவயல்லொர் கண்ணும் தகொளல்
C. பிறர் தீறம த ொல்லொ நலத் து ொல்பு

D. ொன்றொண்றமக்கு ஆழி எனப் டு வொர்
71. த ொருத்துக.

கவிதை நூல்

1. புலரி

2. சுயம்வரம்

கவிஞர்

i) கலொப்ரியொ
ii) சுவய்யொ

3. மின்னற் த ொழுய தூரம் iii) கல்யொண்ஜி
4. யொயரொ ஒருவனுக்கொக

iv) ய வய வன்

A. 2
3
4
1
B. 3
4
1
2
C. 4
2
3
1
D. 3
1
4
2
72. கீழ்க்கொணும் 'வல்லினம் மிகும் இடம்’ குறித் கூற்றில் பிறையொன கூற்றறத் ய ர்ந்த டுக்க.
A. அந் , இந் , எந் என்னும் த ொற்களின் பின்வரும் வல்லினம் மிகும்.
B. ஓதரழுத்து ஒரு தமொழியில் வரும் வல்லினம் மிகும்.
C. உம்றமத் த ொறகயில் வல்லினம் மிகும்

D. ொல, வ என்னும் உரிச்த ொற்களின் பின்வரும் வல்லினம் மிகும்.

73. ‘ய ர்’ என்னும் யவர்ச்த ொல்லின் த யதரச் ம்
A. ய ர்ந்து

B. ய ர்க

C. ய ர்ந்

D. ய ர்ந் து
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74. பின்வருவனவற்றுள் ண்புப் த யர் புணர்ச்சிறயக் குறிக்கொ விதி எது ?
A. ன்தனொற்றிரட்டல்
B. அடியகரம் ஐயொ ல்

C. மவ்வீறு ஒற்றழிந்து உயிரீறு ஒப் வும்
D. இறடயுகரம் இய்யொ ல்

75. த ொருந் ொ விறடறயக் கண்டறிக
சுந் ர ரொம ொமி எழுதிய நொவல்கள்
A. புளிய மரத்தின் கற
B. ஞ்சும் சியும்

C. யஜ.யஜ.சில குறிப்புகள்

D. குைந்ற கள் ஆண்கள் த ண்கள்

76. கீழ்க்கொணும் நூல்களுள் இலக்கண நூல் அல்லொ து
A. த ொல்கொப்பியம்
B. ய ம் ொவணி

C. ண்டியலங்கொரம்
D. வீரய ொழியம்

77. குமரகுரு ரரின் நூல் ட்டியலில் த ொருந் ொ நூல்
A. மதுறரக் கலம் கம்

C. கந் ர் கலிதவண் ொ

B. நந்திக் கலம் கம்

D. நீதிதநறி விளக்கம்

78. கீழ்க்கொண் னவற்றுள் த ொருத் மற்றற க் குறிப்பிடுக.

A. மதுறர த ொக்கநொ நொயக்கர் மறனவி இரொணி மங்கம்மொள்
B. இரொணி மங்கம்மொளின் மகன் அரங்க கிருட்டின முத்து வீரப் ன் மறனவி இரொணி முத் ம்மொள்
C. இரொணி மங்கம்மொளின் த யரன் வி யரங்கச் த ொக்கநொ ன்

D. ட்டினப் ொறல, ொண்டியனின் வீரச்த யல்கறளப் ய ொற்றிக்கூறும் மிழ்ப் னுவல்

79. அதியமொன் தநடுமொனஞ்சியின் அறவக்களப் புலவரொகத் திகழ்ந் வர்
A. தவள்ளி வீதியொர்

C. கொக்றக ொடினியொர்

B. ஒளறவயொர்

D. நக்கண்றணயொர்

80. விறடக்யகற்ற வினொ றவத் ய ர்ந்த டு

ரிதிமொற் கறலஞர் த ம்தமொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ளொர்

A. ரிதிமொற் கறலஞர் என்ன த ய் ொர்?

B. ரிதிமொற் கறலஞர் எம்தமொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ளொர்
C. ரிதிமொற் கறலஞர் இலக்கணம் வகுத் ொரொ?
D. ரிதிமொற் கறலஞரின் த ொண்டு யொது?

81. கீழ்க்கொண் னவற்றுள் த ொருந் ொச் த ொல்றலக் கண்டறிக
A. தவட்சித் திறண

C. முல்றலத் திறண

B. வொறகத் திறண
D. வஞ்சித் திறண

82. விறனமுற்று, த யர்ச்த ொல், விறனச்த ொல் ஆகிய இவற்றிறனப் யனிறலயொகக் தகொண்டு முடிவது?
A. நொன்கொம் யவற்றுறம
C. மு ல் யவற்றுறம

B. இரண்டொம் யவற்றுறம
D. ஆறொம் யவற்றுறம

83. திருக்குறள் – த ொருட் ொலின் இயல்கள்
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A. ொயிரவியல், துறவறவியல், ஒழிபியல்
B. அரசியல், அங்கவியல், ஒழிபியல்

C. அரசியல், இல்லறவியல், களவியல்

D. ொயிரவியல், அங்கவியல், கற்பியல்

84. 'நொர ர் வருகிறொர்’ என்ற த ொடர் என்ன ஆகுத யர் ?
A. கொரியவொகு த யர்
C. கருவியொகு த யர்

B. கருத் ொவொகு த யர்
D. உவறமயொகு த யர்

85. கீழுள்ள ட்டியலில் த ொருந் ொ நொடகம்
A. ந்தியரொ யம்

B. ஓர் இரவு

C. தூக்குயமறட

D. யவறலக்கொரி

A. தவங்கடொ ல தி

B. ஸ்ரீரொம்

86. மல்லொர்யமவின் கவிற றய பிதரஞ்சு தமொழியிலிருந்து மிழில் தமொழிப்த யர்த் வர் யொர்?
C. தஜயரொமன்

D. இந்திரன்

87. "உனக்கு ல்லொண்டு ல்லொண்டு ல்லொயிரத் ொண்டு ொடத் ொன் யவண்டும்" என்று ொடியவர்
A. வில்வரத்தினம்

B. த ரியவன் கவிரொயர்
C. இந்திரன்

D. அைகிய த ரியவன்

88. கவிஞர் இந்திரன் நடத்திய இ ழ்கள் யொறவ?
1. தவளிச் ம்
3. த ன்றல்
89.

2. மிழ்நிலம்

4. நுண்கறல

A. 1, 4
B. 1, 2
C. 2, 4
ொயிரத்திற்கு உரிய த யர்களில் த ொருந் ொ து எது?
1. திகம்

2. அணிந்துறர

A. எதுவுமில்றல

B. 1, 3

3. அகவுறர

D. 3, 4

4. நூன்முகம்

C. 3, 4

D. 3

90. “ நொம நீர் யவலி உலகிற்கு அவன் அளிய ொல்

யமல் நின்று ொன் சுரத் லொன்" என்று ொடியவர்
A. இளங்யகொவடிகள்
C. கம் ர்

B. சீத் றலச் ொத் னொர்
D. ஒளறவயொர்

91. வலற யின் ய ொது றறவயின் உடலில் ஏற் டும் மொற்றங்களில் வறொனது எது?
A. றலயில் சிறகு வளர் ல்
B. உடலின் நிறம் மொறு ல்

C. இறகுகளின் நிறம் மொறு ல்
D. உடலில் கற்றறயொக முடி வளர் ல்

92. ''த ன்திற க் குமரிஆடி வடதிற க்கு ஏகுவீர் ஆயின்” என்ற அடிகள் இடம்த றும் நூறல இயற்றியவர் யொர்?
A. ஒளறவயொர்
C. ொரதியொர்

B. த்திமுத் ப்புலவர்
D. ொரதி ொ ன்

93. “ ம்றம ஒத் அறலநீளத்தில் சிந்திப் வர் என்று யம கு அப்துல் கலொம் அவர்களொல் ொரொட்டப் த ற்றவர் யொர்?
A. மயில் ொமி அண்ணொதுறர
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B. தநல்றல சு.முத்து
C. சிவன்

D. தநல்றல சு. முகிலன்

94. த ொல்வறகறய அறிந்து த ொருந் ொச் த ொல்றல ய ர்ந்த டு.
A. த ன்ற

B. வந்

C. சித்திறர

D. நடந்

95. வ.உ.சி அவர்கள் ' சுய சி நொவொய்ச் ங்கம்’ என்ற கப் ல் நிறுவனத்ற
96.

A. 1905
B. 1906
வறொன இறணறயத் ய ர்ந்த டு

C. 1907

திவு த ய் ஆண்டு

D. 1908

A. ஏவல் – த ொண்டு

B. எய்தும் – தகொடுக்கும்

C. அல்லொமல்- அற த் விர
D. கூர் – மிகுதி

97. ''உங்கள் சுயத்துடன் நீங்கள் ஒருறமப் ொடு தகொண்டிருக்கும் ய ொது
நீங்கள் நல்லவர் " என்ற வரிகள் யொருறடயது
A. கொந்தி

C. கலீல் கிப்ரொன்

B. வியவகொனந் ர்
D.த ரியொர்

98. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இடுகுறிப்த யர் எது?
A. றறவ

B. மண்

C. முக்கொலி

D. மரங்தகொத்தி

99. வணிகர்கள் த ொருறள வொங்கும்ய ொது உரிய அளறவ விட

அதிகமொக வொங்க மொட்டொர்கள் என்றும் பிறர்க்குக் தகொடுக்கும் ய ொது அளறவக் குறறத்துக்தகொடுக்க மொட்டொர்கள்
என்றும் வணிகரின் யநர்றமறய ொரொட்டும் நூல் எது?

A. திருக்குறள்

C. ட்டினப் ொறல

B. குறுந்த ொறக
D. அகநொனூறு

100.தமொழியின் மு லிலும் இறுதியிலும் வரும் வினொ எழுத்து எது?
A. ஆ

B. யொ

C. ஓ

D. ஏ

Group 4 VAO General Tamil Model Test 9 – Answer Key
1
A

2
D
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3
C

4
D

5
C

6
C

7
A

8
B

9
A

10
B
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11
C
21
B
31
C
41
C
51
A
61
B
71
D
81
C
91
B

12
C
22
A
32
C
42
B
52
D
62
D
72
C
82
C
92
B
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13
D
23
D
33
A
43
D
53
C
63
D
73
C
83
B
93
B
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14
A
24
C
34
C
44
C
54
B
64
B
74
C
84
D
94
C

15
C
25
B
35
C
45
A
55
D
65
D
75
B
85
C
95
B

16
A
26
C
36
B
46
C
56
B
66
B
76
B
86
B
96
B

17
D
27
B
37
C
47
C
57
B
67
A
77
B
87
A
97
C

18
C
28
B
38
B
48
C
58
A
68
D
78
D
88
A
98
B

19
A
29
C
39
D
49
B
59
D
69
A
79
B
89
D
99
C

20
C
30
C
40
D
50
B
60
C
70
A
80
B
90
A
100
D
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