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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 2 

1) மருமக்கள் வழி மான்மியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

யார் ? 

a) திரு வி க 

b) கவிமணி  

c) ரசிகமணி  

d) நாமக்கல் கவிஞர் 

2) பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்னறப் பற்றுக 

பற்று விடற்கு வவர்ச்ச ால்னைத் வேர்க  

a) பற்றுக 

b) பற்றற்றான்  

c) பற்றி  

d) பற்று 

3) ஈற்றயைடி சிந்ேடி சபற்று வரும் பா வனக எது ? 

a) வநரின ச் சிந்தியல் சவண்பா  

b) இன்னின  சிந்தியல் சவண்பா  

c) நினைமண்டிை ஆசிரியப்பா  

d) வநரின  ஆசிரியப்பா 

4) ஓங்கு என்னும் அனடசமாழினய சபற்ற நூல் எது? 

a) நற்றினை  

b) குறுந்சோனக  

c) அகநானூறு  

d) பரிபாடல் 

5) திைகர் வினேத்ே வினே பாரதியாக முனைத்ேது 

என்று கூறியவர் யார் ? 

a) காந்திஜி  

b) வநருஜி 

c) ராஜாஜி  

d) வநோஜி 

6) என்றுமுை சேன்ேமிழ் என்னும் சோடனர கூறியவர் 

யார்?  

a) கம்பர்  

b) பாரதியார்  

c) பாரதிோ ன்  

d) வள்ைைார் 

7) ரூபாயத் என்ற சபயரில் யாருனடய பாடனை யார் 

சமாழிசபயர்த்ோர் ? 

a) கவிமணி, உமர்கய்யாம்  

b) உமர்கய்யாம்  கவிமணி  

c) கவிமணி, ஜி யு வபாப் 

d) ஜி யு வபாப், வீரமாமுனிவர் 

8) கிளினய வைர்த்து பூனையின் னகயில் சகாடுத்ேது 

வபாை என்னும் உவனம உைர்த்தும் சபாருள் யாது ? 

a) இன்பம்  

b) துன்பம்  

c) மகிழ்ச்சி  

d) வருமுன் காத்ேல் 

9) ஒவ்சவாரு பாடலில் உள்ை இறுதி எழுத்வோ 

அன வயா சீவரா அடிவயா அல்ைது அேற்கு அடுத்து 

வரும் பாடலில் முேைாக வரும்படி அனமத்துப் பாடுவது 

எைப்படும்  

a) இைக்கியம்  

b) கைம்பகம்  

c) அந்ோதி 

d) பரணி  

10) நாககுமார காவியம் எத்ேனை ச ய்யுனை 

சகாண்டது ? 

a) 894  
b) 2131  
c) 170  
d) 3145 

11) குைவ கர ஆழ்வார் வாழ்ந்ே காைம்  

a) கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு  

b) ஆறாம் நூற்றாண்டு  

c) கிபி ஒன்போம் நூற்றாண்டு  

d) கிபி ஐந்ோம் நூற்றாண்டு 

12) கற்றல் என்பேன் வவர்ச்ச ால் என்ை?   
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a) கற்று  

b) கல்  

c) கற்ற  

d) கற் 

13) ேமிழின் முேல் சிறுகனே எது?  

a) புதியதும் பனழயதும்  

b) பிரோப முேலியார்  ரித்திரம்  

c) குைத்ேங்கனர அர மரம்  

d) யுக ந்தி 

14) வஞ்சிக் காண்டத்தில் உள்ை கானேகளின் 

எண்ணிக்னக என்ை  

a) 13 
b) 7  
c) 10 
d) 5 

15) ேஞ் ாவூர் சபயர்ச்ச ால்லின் வனக அறிக  

a) சபாருட் சபயர்  

b) பண்புப்சபயர்  

c) காைப் சபயர்  

d) இடப்சபயர் 

16) ோயுமாைவரின் ஆசிரியர் சபயர்  

a) திருமூைர்  

b) சமௌைகுரு  

c) விஜயரங்க ச ாக்கநாே நாயக்கர்  

d) வகடிலியப்ப பிள்னை 

17) வேவவநயப் பாவாைர் எழுதிய நூல்களின் 

எண்ணிக்னக என்ை ? 

a) 41  
b) 42  
c) 43  
d) 40 

18) முத்ேமிழ் காவைர் என்று அனழக்கப்பட்டவர் யார் ? 

a) விஸ்வநாேன்  

b) வவேநாயகம் பிள்னை  

c) கண்ைோ ன்  

d) சபருஞ்சித்திரைார் 

19) வீரமாமுனிவருக்கு ேமிழ் கற்பித்ே ஆசிரியர் யார்  

a) வரேரா ைார்  

b) மதுனர சுப்பிரதீபக் கவிராயர்  

c) உவவ  ாமிநாே ஐயர்  

d) ஆறுமுகநாவைர். 

20) ஒழுக்கம் விழுப்பம் ேரைான் இந்ே அடியில் 

ஒழுக்கம் என்னும் வார்த்னே எந்ே இைக்கைத்னே 

 ார்ந்ேது  

a) பண்புப் சபயர்  

b) சோழிற் சபயர் 

c) வினையாைனையும் சபயர்  

d) சபயசரச் ம் 

21) மரப்பானவ நாைால் உயிர்மருட்டி வபாை என்ற 

உவனமயின் சபாருனை வேர்ந்சேடுக்க  

a) அரிய ச யல்  

b) முயற்சி 

c) புத்துைர்வு 

d) மயங்குேல் 

22) கீழ்காண்பனவ களில் சோழிற்சபயர் அல்ைாே 

ச ால் எது ? 

a) எள்ைல்  

b) ேருேல்  

c) வகாறல்  

d) சகால்ைானம 

23) சோண்டர் சீர் பரவுவார் என்று வழங்கப்படுவர் 

யார்?  

a) கம்பர்  

b) வ க்கிழார் 

c) ராமலிங்க அடிகள்  

d) சுந்ேரர் 

24) பகுத்ேறிவு கவிராயர் எை வழங்கப்படுபவர் யார்?  

a) இராமச் ந்திர கவிராயர்  

b) கவிகாைவமகம்  

c) உடுமனை நாராயைகவி  
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d) திரிகூடரா ப்பக் கவிராயர் 

25) முக்தி நூல் என்ற அனடசமாழிக் சகாண்ட நூல் 

யாது ?  

a) மணிவமகனை  

b) சீவகசிந்ோமணி  

c) குண்டைவகசி 

d) வனையாபதி 

26) 99 வனகயாை மைர்கனை சகாண்ட நூல் எது?  

a) குறிஞ்சிப்பாட்டு  

b) பட்டிைப்பானை  

c) திருமுருகாற்றுப்பனட  

d) சபாருநராற்றுப்பனட 

27) திருவாய்சமாழி எனும் நூல் எந்ே 

அனடசமாழியால் அனழக்கப்படுகிறது ? 

a) ரிக் வவேம்  

b) யஜுர் வவேம்  

c) ேமிழ் வவேம்  

d) திராவிட வவேம் 

28) கிறிஸ்துவ கம்பர் எை அனழக்கப்படுபவர் ? 

a) வீரமாமுனிவர்  

b) மனறமனை அடிகள் 

c) எச்.ஏ.கிருஷ்ைபிள்னை  

d) கம்பர் 

29) சநடுந்சோனக அனடசமாழியால் அனழக்கப்படும் 

நூல் எது?  

a) குறுந்சோனக  

b) ஐங்குறுநூறு  

c) அகநானூறு  

d) நற்றினை 

30) இைக்கிய உைகத்திைரால் ேமிழ் உனரநனடயின் 

ேந்னே எைப் வபாற்றப்படுபவர் யார்?  

a) இைம்பூரைார் 

b) திருவிக 

c) மனறமனை அடிகைார் 

d) பரிவமைழகர் 

31) பிள்னைப்சபருமாள் ஐயங்கார் அவர்களுக்கு 

வழங்கப்படும் வவறு சபயர் என்ை?  

a) நல்ைாப்பிள்னை  

b) படிக்காசுப் புைவர்  

c) அழகிய மைவாைோ ர்  

d) மைாைர் 

32) மரபுக்கவினேயின் வவர் பார்த்ேவர் 

புதுக்கவினேயின் மைர் பார்த்ேவர் என்று 

பாராட்டப்படுபவர் யார்?  

a) சுரோ  

b) பாரதியார்  

c) சிற்பி பாைசுப்பிரமணியம்  

d) அப்துல் ரகுமான் 

33) ேமிழ் வியா ர் எை வழங்கப்படும்  ான்வறார் யார்?  

a) வ ரமான் சபருமாள் நாயைார் 

b) நாற்கவிரா நம்பி 

c) வ ந்ேைார் 

d) நம்பியாண்டார் நம்பி 

34) ேமிழில் வோன்றிய முேல் நாவல்  

a) கமைாம்பாள்  ரித்திரம்  

b) தீைேயாளு  

c)  ாவித்திரி  ரித்திரம்  

d) பிரோப முேலியார்  ரித்திரம் 

35) சுட்டவன் இச்ச ால்லின் வவர்ச்ச ால்னைக் அறிக  

a) சுட்டு  

b) சுட்ட  

c) சுடுக  

d) சுடு 

36) சகாண்டான் இச்ச ால்லின் வவர்ச்ச ால்னைக் 

காண்க  

a) சகாண்டு  

b) சகாண்ட  

c) சகாள்  
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d) சகாள்க 

37) உச்சிவமற் புைவர் என்னும் சிறப்புப் பட்டம் 

சபற்றவர் யார்?  

a) ஓேைாந்னேயார்  

b) நச்சிைார்கினியார்  

c) நக்கண்னையார்  

d) அவ்னவயார் 

38) சபாருந்ோே ச ால்னைக் கண்டறிக  

a) ஏங்கு  

b) தூங்கு  

c) வாங்கு 

d) சகாங்கு 

39) இைங்வகா பாடம் படித்ோன் இது எவ்வனக 

வாக்கியம் எைச் சுட்டுக  

a) பிறவினை வாக்கியம்  

b) ச ய்வினை வாக்கியம்  

c) ச ய்தி வாக்கியம்  

d) ேன்வினை வாக்கியம் 

40) ச ய்வினை ச ாற்சறாடனரக் கண்டறிக  

a) மாவட்ட ஆட்சியரால் சகாடிவயற்றப்பட்டது  

b) மாவட்ட ஆட்சியர் சகாடி ஏற்றிைார்  

c) ஏற்றிைார் வகாடினய மாவட்ட ஆட்சியர்  

d) மாவட்ட ஆட்சியர் சகாடி ஏற்றுவார் 

41) ேமிழில் வோன்றிய முேல் உைா எது ? 

a) மூவருைா  

b) திருக்கயிைாய ஞாை உைா  

c) திருவாரூர் உைா  

d) திருவானைக்கா உைா 

42) சேருளும் திறம் சேரிேல் அல்ைால் சவருை 

எழுந்து இவற்றுள் எது சோழிற்சபயர்  

a) திறம் 

b) திரிேல்  

c) அல்ைால்  

d) எழுந்து 

43) சோனடகளின் வனககள் எத்ேனை ? 

a) 4  
b) 5  
c) 6  
d) 7 

44) வாழாோர் என்பேன் இைக்கைக் குறிப்னப காண்க  

a) எதிர்மனற சோழிற் சபயர்  

b) வினையாைனையும் சபயர்  

c) எதிர்மனற வினையாைனையும் சபயர்  

d) சோழிற் சபயர் 

45) குழந்னே கவிஞர் என்று அனழக்கப்படுபவர் யார்  

a) அழ.வள்ளியப்பன் 

b) கண்ைோ ன்  

c) வேசிகவிநாயகம்பிள்னை  

d) பாரதியார் 

46) மாக்கனே எை வழங்கப்படும் காப்பியம்  

a) சபருங்கனே  

b) சபரியபுராைம்  

c) குண்டைவகசி  

d) வனையாபதி 

47) நிைத்தினும் சபரிவே வானினும் உயர்ந்ேன்று 

நீரினும் ஆரை வின்வற இப்பாடல் வரிகள் 

இடம்சபற்றுள்ை நூல் எது?  

a) கலித்சோனக  

b) குறுந்சோனக  

c) திருக்குறள்  

d) புறநானூறு 

48) உடும்பு பிடி வபாை உவனமயால் விைக்கப்சபறும் 

சபாருத்ேமாை சபாருனைத் வேர்ந்சேடுக்க  

a) வாக்குவாேம்  

b) பிடிவாேம்  

c) கடும் வாக்குவாேம்  

d) வகாபம் அனடேல் 

49) நன்று சபயர்ச்ச ால்லின் வனக அறிக  

a) சோழிற் சபயர்  
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b) பண்புப்சபயர் 

c) சபாருட்சபயர்  

d) இடப்சபயர் 

50)  துரம் சபயர்ச்ச ால்லின் வனகயறிக  

a) பன்புப் சபயர்  

b) இடப்சபயர்  

c) காைப்சபயர்  

d) சினைப்சபயர் 

51) ஆ என்னும் ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிக்குரிய சபாருள் 

யாது  

a) சபண் மான்  

b) புலி  

c) சிங்கம்  

d) கரடி 

52) ஐ என்னும் ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிக்குரிய சபாருள் 

யாது ? 

a) சீடன்  

b) முனிவன் 

c) குரு  

d) இந்திரன் 

53) ஈ என்னும் ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிக்குரிய சபாருள் 

யாது ? 

a) எடு  

b) வடு  

c) உயிரி  

d) படு 

54) அ என்னும் ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிக்குரிய சபாருள் 

யாது ? 

a) 9  
b) 10  
c) 8  
d) 5 

55) இ என்னும் ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிக்குரிய சபாருள் 

யாது ? 

a) புகழ்ேல்  

b) இகழ்ேல்  

c) வாழ்த்ேல்  

d) வபாற்றல் 

56) எழுப்பி இச்ச ால்லின் வவர்ச்ச ால்னைக் காண்க  

a) எழுேல்  

b) எழும்  

c) எழா  

d) எழு 

57) எய்திய இச்ச ால்லின் வவர்ச்ச ால்னைக் காண்க  

a) எய்து  

b) எய்ே  

c) எய்துக  

d) எய்தி 

58) சபாருந்ோே ச ால்னை கண்டறிக  

a) வவப்பம்பூ  

b) பைம்பூ  

c) காகிே பூ  

d) அத்திப்பூ 

59) சபாருந்ோே ச ால்னை கண்டறிக  

a) புலி  

b) கரடி  

c) மயில்  

d) சிங்கம் 

60) மரபுப் பினழகள் நீக்கிய சோடனரக் குறிப்பிடுக  

a) வகாழி கூவும்  

b) வகாழி சகாக்கரிக்கும்  

c) வகாழி கத்தும்  

d) வகாழி குனுகும் 

61) இயற்னக ஓவியம் எை வபாற்றப்படும் நூல் எது ? 

a) முல்னைப்பாட்டு  

b) குறிஞ்சிப்பாட்டு  

c) பத்துப்பாட்டு  

d) பரிபாடல் 

62) சபாய்யில் புைவர் எை வழங்கப்படுபவர் யார் ? 
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a) விைம்பிநாகைார்  

b)  ாத்ேைார்  

c) பாரதியார் 

d) திருவள்ளுவர் 

63) கப்பவைாட்டிய ேமிழன் யார் ? 

a) வ உ சி  

b) வநோஜி  

c) ராஜாஜி  

d) சிவாஜி 

64) இயற்னக இன்பக்கைம் என்று வபாற்றப்படும் நூல்  

a) கலித்சோனக  

b) அகநானூறு  

c) குறுந்சோனக  

d) சீவகசிந்ோமணி 

65) ச ந்நாப்வபாோர் என்ற அனடசமாழியால் 

குறிக்கப்சபறுபவர்   

a) அவ்னவயார்  

b) கபிைர்  

c) திருவள்ளுவர்  

d) பாரதியார் 

66) ேடக்னக என்பேன் இைக்கைக் குறிப்னப காண்க  

a) சபயர்ச்ச ால்  

b) இடப்சபயர்  

c) உரிச்ச ாற்சறாடர்  

d) உருவகம் 

67) ஓஒேல் என்பேன் இைக்கைக் குறிப்னப காண்க  

a) ச ய்யுள் இன  அைசபனட  

b) இன்னின  அைசபனட  

c) ச ால்லின  அைசபனட  

d) வினைமுற்று 

68) வாழ்க என்பேன் இைக்கைக் குறிப்பு வேர்க  

a) வவற்றுனமத் சோடர் 

b) இைக்கைப்வபாலி  

c) உரிச்ச ால்  

d) வியங்வகாள் வினைமுற்று 

69) ஞாைக்கண் என்பேன் இைக்கைக் குறிப்பு  

a) உருவகம்  

b) உவனமத் சோனக  

c) பண்புத் சோனக  

d) வினைத் சோனக 

70) இழ என்னும் வவர்ச்ச ால்லின் வினைமுற்னற 

வேர்ந்சேடுக  

a) இழந்து  

b) இழந்ே  

c) இழத்ேல்  

d) இழந்வேம் 

71) வபரறிஞர் அண்ைா மனறந்ோர் என்பது எவ்வனக 

வாக்கியம் எைச் சுட்டுக 

a) விைா வாக்கியம்  

b) ச ய்தி வாக்கியம் 

c) கட்டனை வாக்கியம்  

d) உைர்ச்சி வாக்கியம் 

72) அனைவரும் ோய்சமாழினய வபாற்றுக எவ்வனக 

வாக்கியம் எைச் சுட்டுக  

a) கட்டனை வாக்கியம்  

b) உைர்ச்சி வாக்கியம்  

c) விைா வாக்கியம்  

d) ச ய்தி வாக்கியம் 

73) நூ என்னும் ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிக்குரிய 

சபாருள் யாது ? 

a) வேர்  

b) புத்ேகம்  

c) அணிகைன்  

d) உனட 

74) மா என்னும் ஓசரழுத்து ஒரு சமாழிக்குரிய 

சபாருள் யாது ? 

a) மாடு  

b) மானை  
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c) மாமரம்  

d) மான் 

75) எதிர்ச்ச ால் ேருக -மைர்ேல்  

a) விரிேல்  

b) கூம்பல்  

c) சுருங்குேல்  

d) வோய்ேல். 

76) வள்ைைார் எை வபாற்றப்படுபவர் யார் ? 

 
a) பாண்டித்துனர வேவர்  

b) பாரி  

c) இராமலிங்க அடிகள்  

d) அதியமான் 

77) சபாருந்ோே ச ால்னை கண்டறிக  

a) சீட்டுக்கவி  

b) ஆசுகவி  

c) மதுரகவி  

d) விகடகவி 

78) சபாருந்ோே ச ால்னை கண்டறிக  

a) அழகு  

b) வேன்  

c) இனிப்பு  

d) சுனவ 

79) மரபுப் பினழகள் அற்ற சோடனரக் குறிப்பிடுக  

a) ஆட்டுக்கூட்டம்  

b) ஆட்டுமந்னே  

c) ஆற்றுநினர  

d) ஆட்டுத்சோழுவம் 

80) புனையா ஓவியம் வபாை இந்ே உவனமயால் 

விைக்கப்சபறும் சபாருத்ேமாை சபாருனைத் 

வேர்ந்சேடுக்கவும்  

a) தீட்டிய ஓவியம்  

b) தீட்டப்படாே ஓவியம்  

c) ச துக்கிய ஓவியம்  

d) ச துக்கப்படாே ஓவியம் 

81) பசுத்வோல் வபார்த்திய புலி வபாை இவ்வுவனமயால் 

விைக்கப்சபறும் சபாருத்ேமாை சபாருனைத் 

வேர்ந்சேடுக்க  

a) வவட்னட  

b) வவட்னக  

c) நயவஞ் கம்  

d) வவண்டானம 

82) திண்னைனய இடித்து சேருவாக்கு என்ற பாடனை 

இயற்றியவர் யார் ? 

a) பட்டுக்வகாட்னட கல்யாைசுந்ேரம்  

b) ோராபாரதி  

c) அழகிய ச ாக்கநாேப் புைவர் 

d) உடுமனை நாராயை கவி 

83) ச ய்யும் சோழிவை சேய்வம் என்ற பாடனை 

இயற்றியவர் யார் ? 

a) ோராபாரதி  

b) பட்டுக்வகாட்னட கல்யாைசுந்ேரம்  

c) உடுமனை நாராயைகவி  

d) திரிகூடரா ப்பக் கவிராயர் 

84) திரிகடுகத்தின் ஆசிரியர்  

a) மதுனர கூடலூர் கிழார்  

b) நல்ைாேைார்  

c) வமாசிகீரைார்  

d) கடுசவளி சித்ேர் 

85) சமய்ப்சபாருள் கல்வி என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் 

? 
a) வாணிோ ன்  

b) கண்ைோ ன்  

c) மருேகாசி  

d) பாரதிோ ன் 

86) கீழ்காணும் நூல்களுள் க  ச்சிோைந்ேன் 

இயற்றிய நூல் எது  

a) ேமிழ்ப்பசி  
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b) சமய்ப்சபாருள் கல்வி  

c) சபாங்கல் வழிபாடு  

d) உழவின் சிறப்பு 

87) கால்மடித்து இைக்கை குறிப்பு காண்க  

a) பண்புத்சோனக  

b) வினைசயச் ம்  

c) இரண்டாம் வவற்றுனமத்சோனக  

d) ஆறாம் வவற்றுனமத்சோனக 

88) கனவயடிக்வகழல் இைக்கை குறிப்பு காண்க  

a) இரண்டாம் வவற்றுனம சோனக  

b) இரண்டாம் வவற்றுனம உருபும் பயனும் உடன் 

சோக்க சோனக  

c) மூன்றாம் வவற்றுனமத்சோனக  

d) மூன்றாம் வவற்றுனம உருபும் பயனும் உடன் 

சோக்க சோனக 

89) ஈன் குழவி இைக்கைக்குறிப்பு ேருக  

a) வினைத்சோனக  

b) பண்புத்சோனக  

c) ஈறுசகட்ட எதிர்மனற சபயசரச் ம்  

d) ஆறாம் வவற்றுனமத்சோனக 

90) புகுக இைக்கைக்குறிப்பு ேருக  

a) இரண்டாம் வவற்றுனமத்சோனக  

b) வினைசயச் ம்  

c) வியங்வகாள் வினைமுற்று  

d) முன்னினை ஒருனம  வினைமுற்று 

91) சீவகனின் வரைாற்னறக் கூறும் சீவக 

சிந்ோமணியின் ஆசிரியர் யார் ? 

a) சகாங்குைார்  

b) திருத்ேக்கவேவர்  

c) புத்ேமித்திரர்  

d) நாக குத்ேைார் 

92) திராவிட சமாழிகளின் ஒப்பிைக்கைம் என்ற 

நூனை இயற்றியவர் யார் ? 

a) வீரமாமுனிவர்  

b) ச ய்குத்ேம்பி பாவைர்  

c) டாக்டர் கால்டுசவல்  

d) ஜி யு வபாப் 

93) இரட் ணிய யாத்திரிகம் என்ற நூனை இயற்றியவர் 

யார் ? 

a) டாக்டர் கால்டுசவல்  

b) ஜி யு வபாப்  

c) கிருஷ்ைபிள்னை  

d) உமறுப் புைவர் 

94) கீழ்காணும் நூல்களுள் பாரதியார் இயற்றிய நூல் 

அல்ைாேது எது ? 

a) கண்ைன் பாட்டு  

b) நவேந்திரக் கனேகள்  

c) ஞாைரேம்  

d) எதிர்பாராே முத்ேம் 

95) கீழ்க்காணும் நூல்களுள் பாரதிோ ன் இயற்றிய 

நூல்களுள் அல்ைாேது எது? 

a) வள்ளுவர் உள்ைம்  

b) இனைஞர் இைக்கியம்  

c) காேைா கடனமயா  

d) சுவே  கீேங்கள் 

96) கீழ்க்காணும் நூல்களில் மூ.வ இயற்றிய நூல் எது ? 

a) ேம்பிக்கு  

b) சகாடிமரத்தின் வவர்கள்  

c) காத்திருந்ே காற்று  

d) ஆப்பிள் கைவு 

97) அருந்ேமிழ் ச ல்வி என்ற அனடசமாழியால் 

வழங்கப்படும் புைவர் யார் ? 

a) அவ்னவயார்  

b) கானரக்கால் அம்னமயார்  

c) ஆண்டாள்  

d) நச்ச ள்னையார் 

98) திராவிட சிசு என்று அனட சபயரால் 

வழங்கப்சபறும் புைவர் யார் ? 
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a) சீத்ேனை  ாத்ேைார்  

b) நக்கீரைார்  

c) திருஞாை ம்பந்ேர்  

d) நம்மாழ்வார் 

99) சுத்ோைந்ே பாரதியாருக்கு வழங்கப்படும் அனட 

சபயர் என்ை ? 

a) கமகப்பிரியா  

b) கானர முத்துப் புைவர்  

c) கவிவயாகி  

d) ேமிழ் சேன்றல் 

100) யாதும் ஊவர யாவரும் வகளிர் என்ற 

சபான்சமாழினய வழங்கியவர் யார் ? 

a) கணியன் பூங்குன்றைார்  

b) பாண்டியன் சநடுஞ்ச ழியன்  

c) நக்கீரர்  

d) நரிசவரூஉத்ேனையார்
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 2 – Answer Key 

Q A Q A Q A Q A 

1 b 26 a 51 a 76 c 

2 d 27 c 52 c 77 d 

3 d 28 c 53 c 78 a 

4 d 29 c 54 c 79 b 

5 c 30 b 55 b 80 b 

6 a 31 c 56 d 81 c 

7 b 32 d 57 a 82 b 

8 b 33 d 58 c 83 b 

9 c 34 d 59 c 84 b 

10 c 35 d 60 b 85 a 

11 c 36 c 61 c 86 a 

12 b 37 b 62 d 87 c 

13 c 38 d 63 a 88 b 

14 b 39 d 64 a 89 a 

15 d 40 b 65 c 90 c 

16 b 41 b 66 c 91 b 

17 c 42 b 67 a 92 d 

18 a 43 b 68 d 93 c 

19 b 44 c 69 a 94 d 

20 b 45 a 70 d 95 d 

21 a 46 a 71 b 96 a 

22 d 47 d 72 a 97 a 

23 b 48 b 73 c 98 c 

24 c 49 b 74 c 99 c 

25 b 50 a 75 b 100 a 
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