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1. தவறானது
I.

- 100 Questions
- 1 1/2 HOUR
- 100 Marks
- G-2 and vao
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TAMIL
Time
Marks (1x100)
Test

SINCE-1999

அரிேர்த்தன பாண்டியனிடம் தலலலே அலேச்சராே பணியாற்றிவர்
திருப்பபருந்துலற இலறவன் திருவருளால் ஆட்போள்ளப்பட்டவர்

II.
III.

அழுது அடியலடந்த அன்பர்

IV.

இவர் ேட்டிய ஆவுலடயார் மோவில் தற்மபாது திருச்சியில் உள்ளது

V.

திருவாசேத்தில் 668 பாடல்ேள் உள்ளது

VI.
இவர் ோலம் ேி.பி. 7-ம் நூற்றாண்டு
[A]I,VI,IV
[B]II,V,VI
[C]IV,V,VI
2. நுணங்ேி நூல் மநாக்ேி நுலழயா இணங்ேிய-என்ற வரிலய கூறியவர்
[C]ோரியாசன்

[B]ேண்ணேனார்
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[A]ேம்பர்

[D]II,V,VI

[D]ேணிமேதாவியார்

3. பதிபனாரு தகுதி மோட்பாடுேலள உலடயது பசம்போழி என்று கூறியவர்
[A]பாவாணர்

[C]பரிதிோற்ேலலஞர்
4. தவறானது
I.

[B]பாவலமரறு
[D]முஸ்தப்பா

திலணோலல நூற்லறம்பது ஆசிரியர் ேணிமேதாவியார்

சேண சேயத்திற்மே உரிய போல்லாலே முதலிய அறக்ேருத்துேலள திலணோலல

II.

நூற்லறம்பதில் வலியுறுத்தி கூறுேிறார்
III.

நான்கு அடிேளில் ஆறு அருங் ேருத்துேலள கூறுவது ஏலாதி

IV.

திலணோலல நூற்லறம்பதில் 81 பவண்பாக்ேள் உள்ளன

V.

ேற்மபாரின் அறியாலேலய அேற்றுவது ஏலாதி

VI.
தேிழுக்கு அருேருந்து மபான்றது ஏலாதி
[A]III,V,VI
[B]IV,V
5. சரியானது
I.

[C]II,IV,V

பதினாறு பசவ்வியல் தன்லேலய போண்டது பசம்போழி

பிராகுயி மபான்ற வடபுல போழிேளுக்கு தாயாே விளங்குவது தேிழ் -

II.

[D]II,IV
-முஸ்தப்பா
எேிமனா

தேிழ் ேிேவும் பண்பட்ட போழி

-பேல்லட்

IV.

தேிழ் இலக்ேணம் படிக்ே படிக்ே விருப்பலத உண்டாக்கும்

-ோக்ஸ்முல்லர்
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III.
V.

இன்லறய போழியியல் வல்லுனர்ேள் மபாற்றி பாதுோக்ே மவண்டிய வழிமுலறேள்
பதால்ோப்பியத்தில் உள்ளன

-எேிமனா

VI.
விரிவான இலக்ேியங்ேள் தேிழ் போழியில் உள்ளன ேேில் சுவலபில்
[A]I,III,IV
[B]II,IV
[C]IV,V,VI
6. தவறானது

[D]V,VI

[A]மேற்மோள் குறிேள் இடம்பபறும்
[B]தன்லே,முன்னிலல பபயர்ேள், படர்லே பபயர்ேளாே ோறும்
[C]மநற்று,இன்று,நாலள என ோலப்பபயராே வரும்
[D]இங்கு,இப்மபாது,இலவ என சுட்டு பபயர்ேள் வரும்
மேலும் பல மேள்வி தாள்ேள் [model test papers] பபற பதாடர்பு போள்ளவும்-8807745010

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

ARIVU TNPSC STUDY CENTER

SINCE-1999

7. தவறானது
-180
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[A]தேிழில் உள்ள உறவுப்பபயர்ேள்
[B]ேக்ேள் இலக்ேியம்

-சங்ே இலக்ேியம்

[C]தேிழில் உள்ள மவர்பசாற்ேள்

-1800

[D]தேிழில் உள்ள ஒலிேள்

-33

8. பசயப்படுபபாருள், எழுவாய்,பயனிலல,என்னும் வரிலசயில் அலேவது
[A]பசய்விலன பதாடர்

[B]மநர்கூற்று பதாடர்

[C]பசயப்பாட்டு விலன பதாடர்

[D]அயற்கூற்று பதாடர்

9. சரியான பதாடர்
[A]மநற்று புயல் வசியதால்
ீ
பள்ளிக்கு விடுமுலற

-ேலலவத்பதாடர்

[B]ேலலச்பசல்வி ேட்டுலர எழுதிலள்

-பபாருள் ோறா எதிர்ேலற பதாடர்

[C]ோ,பலா.வாலழ ஆேியன முக்ேனிேள்

-பதாடர்நிலல பதாடர்

[D]ோர்மேேம் ேடுலேயாே உலழத்தார்;அதனால் வாழ்வில் உயர்ந்தார்-அயற்கூற்று வாக்ேியம்
10. தவறானது

- திராவிட சாஸ்த்ரி
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[A]இயற்றேிழ் ோணவர் என்று தன் ோணவர்ேலள அலழத்தவர்

[B]சிற்றில் சிலதத்து விலளயாடும் பருவத்தில் பபற்மறார் பசய்த மவதலன விலளயாட்டு
என்று கூறியவர்

-திராவிட சாஸ்த்ரி

[C]குேன் படலம் இடம்பபற்ற நூல்

-ேம்பராோயணம்

[D]தனிபாசுர பதாலேலய ஆங்ேிலத்தில் போழிபபயர்த்தவர்

-ஜி.யு.மபாப்

11. மபாலும் என்பதன் உேரம் பேட்டு வருவது
[A]மபான்ம்

[B]மபால்ம்

[C]மபாண்ம்

[D]மபாள்ம்

12. வாயிற் ேலடேணி நடு நடுங்ே
[A]ேம்பராோயணம்

[B]சீறாப்புராணம்

[C]சிலப்பதிோரம்

[D]ேணிமேேலல

13. ஆடல் ேண் தருளிய அணங்கு சூருலட ோனேம் உேந்த ோளி தாருேன்
[A]அடர்ந்த ோடு

[B]புதர் நிலறந்த ோடு

[C]ேலலேள் நிலறந்த ோடு

[D]அச்சம் தரும் ோடு

14. தாருேன் என்ற அசுரனின் அேன்ற ோர்லப பிளந்தவள்
[A]போற்றலவ

[B]பிடாரி

[C]துர்க்லே

[D]பத்ரக்ோளி

15. வழ்ந்தனள்
ீ
என்பது பபற்று வரும் பகுபத உறுப்புக்ேள்
[A]பகுதி,இலடநிலல,விோரம்,விகுதி
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[B]பகுதி,சந்தி, இலடநிலல,விகுதி

[C]பகுதி,சந்தி, விோரம், இலடநிலல,விகுதி
[D]பகுதி,சந்தி, விோரம் ,இலடநிலல,சாரிலய,விகுதி

16. அப்பபண்ணின் வரலாற்லற நானறிமவன்
[A]இளங்மோவடிேள்

[B]சீத்தலல சாத்தனர்

[C]ேம்பர்

[D]திருத்தக்ே மதவர்

17. தவறானது

[A]ஆக்ஸ் மபார்ட் பல்ேலலேழேம் மபராசிரியர் பணி வழங்ே முன்வந்தது –பரிதிோற்ேலலஞர்
[B]பசந்தேிலழ பசழுந்தேிழாே ோண விரும்பியவர் -பாரதிதாசன்
[C]பதாண்டு பசய்து பழுத்த பழம் என பாரட்டியவர்-பாரதிதாசன்
[D]தேிழர் திருநாள் லத முதல் நாள்-பாரதிதாசன்
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18. உழுதான் என்பது
[B]பதரிநிலல விலனமுற்று

[C]பதரிநிலல விலனபயச்சம்

[D]குறிப்பு விலனபயச்சம்

19. பண்ணவன் வருலே எண்ணப் பிரிவின் புக்ோன்
[A]இலறவன்
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[A]குறிப்பு விலனமுற்று

[B]இராேன்

[C]இலக்குவன்

20. தவறானது

[D]குேன்

[A]அேலன் -

குேன்

[B]இளவல் -

தம்பி

[C]குரிசில் -

தலலவன்

[D]உன்மனல் -நிலனக்ோமத

21. தேிழ் இலக்ேியம் யாருலடய பலடப்பால் ோப்பிய வளர்ச்சி உச்ச நிலலலய அலடந்தது
[A]இளங்மோவடிேள்

[B]சீத்தலல சாத்தனார்

[C]ேம்பர்

[D]திருத்தக்ே மதவர்

22. அன்புள்ள இனி நாம் ஐவர் ஆமனாம்
[A]குேன்

[B]இலக்குவன்

[D]சீலத

[C]இராேன்

23. தவறானது
போண்டது
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[A]ஓர் இலட்சிய சமூேம் சுதந்திரம்,சேத்துவம்,சமோதரத்துவம்,ஆேியவற்லற அடிப்பலடயாே
-அம்மபத்ோர்

[B]அம்மபத்ோர் ேக்ேளின் ோபபரும் வழிோட்டி என்றவர்

–பபரியார்

[C]பசல்வமும் உலழப்பும் இல்லாத ேல்வி ேளர்நிலம் மபான்றது [D]அண்ணல் அம்மபத்ோர் தன்னலம் அற்றவர்
24. தவறானது

அண்ணா

-ராமஜந்திர பிரசாத்

[A]ஓரறிவு உயிர்ேலளயும் விரும்பும் உயரிய பண்பு ,விருந்மதாம்பல்,அறவழியில்
பபாருள ீட்டல் பற்றி கூறும் நூல்

-நற்றிலண

[B]ஐந்திலணேள் பற்றி பாடல் இயற்றியவர் –ேண்ணேனார்
[C]நற்றிலண பாடிய புலவர்ேள்

-275 மபர்

[D]மோப்பபரும் மசாழன் வடக்ேிருந்து உயிர் நீ த்த மபாது உடனிருந்தவர்- ேண்ணேனார்
25. ோேலல பயந்து ோேரு ேணியும்-இடம்பபற்ற நூல்
[A]நற்றிலண
[C]புறநானூறு
26. பபாருத்துே

[B]ேம்பராோயணம்
[D]சீறாப்புராணம்

-உரிலே சட்டம்

[A]writs
[B]substabtive laws
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[C]criminal procedure code

-சட்ட ஆவணம்

-உரிலேயியல் பசயப்பாட்டுமுலற பதாகுப்பு

[D]civil procedure code
-குற்றவியல் பசயப்பாட்டுமுலற பதாகுப்பு
[A]2134
[B]1234
[C]4321
[D]2143
27. சமூேத்தின் ோற்றத்திற்கு சிந்தலன விலதேலள தூவுேின்ற புரட்சியாளர்ேளாமலமய இந்த
லவயேம் வாழ்ேிறது
[A]பபரியார்

[B]ோந்தி

[C]அண்ணா

[D]அம்மபத்ேர்

28. தாமே பாடுபட்டு உலழத்து முன்மனற மவண்டும் என்றும் உயர்ந்த எண்ணம் நம்
இலளஞர்ேளிடம் வளர மவண்டும்
[A]பபரியார்

[B]ோந்தி

[C]அண்ணா

[D]அம்மபத்ேர்

மேலும் பல மேள்வி தாள்ேள் [model test papers] பபற பதாடர்பு போள்ளவும்-8807745010
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29. சரியானது
II.

பாடலின் உள்ள அடி ோறினாலும் பபாருள் ோறாது-அடிேறி ேண்டில ஆசிரியப்பா
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I.

பாடலின் முதல் ேற்றும் ேலடசி அடி நாற்சீரேவும் இலடயில் உள்ள அடிேள் இரண்டு
அல்லது மூன்று சீராே வரும்.-இலணகுறள் ஆசிரியப்பா

III.

பாடலின் எல்லா அடிேளும் நாற்சீராே வருவது- மநரிலச ஆசிரியப்பா

IV.

ஈற்றயலடி முச்சீராேவும் பிற அடிேள் நாற்சீராேவும் வருவது- நிலல ேண்டில

ஆசிரியப்பா
[A]I,II
[B]II,IV
30. ஆசிரியப்பாவின் பபாது இலக்ேணம் இல்லாதது
I.
II.

ஈற்றடியின் ஈற்று சீர் ஏோரத்தில் முடியும்
பசப்பமலாலச பபற்று வரும்

IV.

அேவமலாலச பபற்று வரும்

ஈற்றடியின் ஈற்று சீர் நாள்,ோசு,ேலர்,பிறப்பு இதில் ஒன்லற பபற்று வரும்
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VI.
பாடும் புலவனின் ேனதிற்கு ஏற்ப பல அடிேள் பபற்று வரும்
[A]I,II
[B]II,IV
[C]I,III,V
31. சரியானது – அமயாத்தி தாச பண்டிதர்
I.

[D]III,IV

ஈற்றடி முச்சீராேவும் ஏலனய அடிேள் நார்சீராய் வரும்

III.
V.

[C]I,III

[D]III,IV

ோலணா விலலயில் 19-6-1907-ம் ஆண்டு ஒரு லபசா தேிழன் என்ற வார இதலழ
இராயமபட்லடயில் இருந்து பவளியிட்டார்

II.

இமதா! ஓர் உத்தே ேனிதர் மபாேிறாமர என்று வள்ளலாலர புேழ்ந்தவர்

III.

எழுத்து சீர்திருத்தம் பசய்தவர்

IV.

நீ தி பநறி விளக்ேத்திற்கு உலர ேண்டவர்

V.
இவரின் பாராட்டத்தக்ே நூல்-இந்திர மதச சரித்தரம்
[A]I,II
[B]II,IV
[C]I,III,V
32. ஆதிமவதம்-தவறானது
I.

இயற்றியவர்-அமயாத்தி தாச பண்டிதர்

II.

இதற்கு சான்றாே 7 நூல்ேலள எடுத்து

[D]III,IV

போண்டார்.பபருங்குறவஞ்சி,வரமசாழியம்,நன்னூல்
ீ
விளக்ேம்,நாயனார்
திரிக்குறள்,சித்தர் பாடல்ேள்,லவராக்ேிய சபதம்,ேச்சமுனிவர் ஞாணம்
III.

228 ோலதேள்
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IV.
சேஸ்ேிருத,ஆங்ேில போழியின் துலணயுடன் எழுதினார்
[A]I,II
[B]II,IV
[C]I,II,IIII,IV
33. தவறான இலண
[A]ேம்பரின் ேேன்

-அம்பிோவதி

[B]வள்ளலாரின் குரு

-சபாபதி

[C]சங்ேரதாஸ் இயற்றிய நூல்

-ேலாவதி

[D]பரிதிோற்ேலலஞர் எழுதிய நூல்

-ரூபாவதி

[E]பம்ேல் சம்பந்தம் இயற்றிய நூல்

-சபாபதி

[D]III,IV

34. பபாருந்தாத ஒன்று

[A]இமதா!ஒரு உத்தே ேனிதர் மபாேிறார் என பாராட்டப்பட்டவர்
[B]ஒன்றுபேலாம் என்ற பபரிய புராண வரிலய பாடியவர்
[C]இலறயருள் பபற்ற திருக் குழந்லத என பாராட்டப்பட்டவர்
[D]உலபேல்லாம் உய்ய உயரிய பநறிலய ேண்டவர்
மேலும் பல மேள்வி தாள்ேள் [model test papers] பபற பதாடர்பு போள்ளவும்-8807745010
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-கும்பமோணம்
-திருபவாற்றியூர்

குலமசேர பதரு

-ஸ்ரீரங்ேம்
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நீ ற்றுோரன் பதரு

சன்னதி பதரு
-பசன்லன
[A]4321
[B]4132
[C]1234
36. பாமனாக்ோ யாேில முன் பற்றல்லால் பற்றில்மலன்
[A]நந்தி ேலம்பேம்

[D]2341

[B]திருவருட்பா

[C]4000-திவ்ய பிரபந்தம்

[D]பபரிய புராணம்

37. பபாலற எனப்படுவது

-இேழ்வாலர பபாறுத்தல்

நிலற எனப்படுவது

-ேலற பபாருள் ோத்தல்

முலற எனப்படுவது

-ஒருபால் மோடாது ஒறுத்தல்

பசறிபவனப்படுவது
[A]4321
[B]1243
38. சரியான வாக்ேிய வலே

-வாக்லே ோப்பாற்றுதல்
[C]1234

[D]4321
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[A]பழுத்தலத மபான்று உள்ளுர் பயன்ேரம் [B]பயன்ேரம் உள்ளுர் பழுத்தலதப் மபான்று
[C]உள்ளுர் பயன்ேரம் பழுத்தலத மபான்று [D]உள்ளுர்பழுத்தலதமபான்று பயன்ேரம்
39. நூலேம்-தவறானது
I.

சரஸ்வதி ேஹால்

-1820

II.

உ.மவ.சா நூலேம்

-1947

III.

ேன்னிேரா

-1879

IV.

பசன்லன பல்ேலலக்ேழே நூலேம்

-1857

ேலறேலல அடிேள் நூலேம்

-1958

V.

VI.
உலே தேிழ் ஆராய்ச்சி நூலேம்
[A]I,II,IV
[B]II,VI,VI
40. ேரி
-பிளிரும்
பரி

-1971
[C]III,IV,VI

[D]I,II,VI

-ேலரயும்

வாயசம்

-முழங்கும்

ேடங்ேள்
-ேலனக்கும்
[A]3214
[B]4132
[C]1324
41. மு.வ தனது ேடிதங்ேலள பபாதுவாே இவர்ேளுக்கு எழுதுவார்
I.தம்பிக்கு

II.தங்லேக்கு

III.அப்பாவிற்கு
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இதில் சரியானது
[A]I,II
[B]I,II,IV
42. தாமனாக்ோ பதத்துயரம் பசய்திடனும் தார்மவந்தன்
மோ(ல்)மனாக்ேி

வாழும் குடி

[C]II,IV

[D]1423
IV.அன்லனக்கு
[D]I,IV

மபான்றிருந்மதமன

[A]இரண்டாம் மவற்றுலே பதாலே,எதிர்ோல பபயபரச்சம்,இரண்டாம் மவற்றுலே பதாலேயும்
பயனும் உடன்பதாக்ே பதாலேயும்
[B]இரண்டாம் மவற்றுலே பதாலேயும் பயனும் உடன்பதாக்ே பதாலேயும், இரண்டாம்
மவற்றுலே பதாலே, எதிர்ோல பபயரச்சம்,
[C]ஆறாம் மவற்றுலே பதாலேயும் பயனும் உடன்பதாக்ே பதாலேயும்,இறந்த ோல
பபயபரச்சம், இரண்டாம் மவற்றுலே பதாலே
[D]மூன்றாம் மவற்றுலே பதாலேயும் பயனும் உடன்பதாக்ே பதாலேயும், இறந்த ோல
பபயபரச்சம், இரண்டாம் மவற்றுலே பதாலே
மேலும் பல மேள்வி தாள்ேள் [model test papers] பபற பதாடர்பு போள்ளவும்-8807745010
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43. சரியானது
III.நாட்லட ோப்பது
[A]I,II
44. ோந்தி படித்த நாடே நூல்

=பநாச்சி

II.ேதிலல சுற்றி வலளத்தல்

=வஞ்சி

=ோஞ்சி
[B]II,IV

IV. மபாருக்கு பசல்வது
[C]I,III

=உழிலஞ
[D]II,IV
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I.ேதில் ோத்தல்

[A]அரிச்சந்திர புராணம்

[B]மபாரும் அலேதியும்

[C]சிரவண பிதுர்பத்தி

[D]அலனத்தும்

45. பதாட்டவன் பநறியினில் உயிர் பசகுத்தி(து)டுவ தன்று மவபறாரு ோட்டினிற் புகுேபவன்
[A]இரண்டாம் மவற்றுலே பதாலேயும் பயனும் உடன்பதாக்ே பதாலேயும், பபயபரச்சம்
[B]இரண்டாம் மவற்றுலே பதாலே,வியங்மோள் விலனமுற்று

[C]Dஇரண்டாம் மவற்றுலே பதாலேயும் பயனும் உடன்பதாக்ே பதாலேயும், வியங்மோள்
விலனமுற்று

[D]ஆறாம் மவற்றுலே பதாலே, வியங்மோள் விலனமுற்று
46. தாலர

-வழி

மோடு
உரும்

-ஓலச

பதானி

-இடி

அணித்து
உன்னி
[A]123456
47. குறிஞ்சி
முல்லல
ேருதம்

-அருேில்

-நிலனத்து
[B]124356
-ோஞ்சி

[C]321456

[D]126543

[C]24153

[D]12354

-மவங்லே

-இலுப்லப

பநய்தல்
பாலல

-ோயா

-ஞாழல்

[A]32451

[B]12345

48. சரியானது
I.
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-தந்தம்

பசம்ேண்ணின் பயலன கூறுவது-குறுந்பதாலே

II.

உவர் நிலத்தின் பயனின்லே கூறுவது-திருக்குறள்

III.

ேளர் நிலத்தின் பயனின்லே கூறுவது-புறநானூறு
[A]I

[B]I,III

[C]III

[D]II,III
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49. பண்புத்பதாலே அல்லாதது
I.ஒண்பபாருள்

II.எண்பபாருள்

III.ோர்குலம்

IV.பாற்குலம்

V.நற்சங்கு

VI.பவண்குழல்

VII.தண்டேிழ்
[AI,II]
50. புறநானூறு-கூறாத வரிேள்

VIII.திண்டிறல்
[B]III,IV

[C]V,VI

[D]VII,VIII

[A]ேளிறு எறிந்து பபயர்தல் ோலளக்கு ேடமன
[B]நாளும் மோலும் நல்லாருக்கு இல்லல
[C]வரியது நிலல இய ோயமும்
[D]உறுேிட ததுவா உவர்நிலம்
மேலும் பல மேள்வி தாள்ேள் [model test papers] பபற பதாடர்பு போள்ளவும்-8807745010
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51. மோோற்மே நாபேன்றும் ேீ ளா ஆளா(ள்)ய்க்
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போய்ம் ேலர்ச்மச வடி இலனமய குறுேிமனாமே
[A]விலனபயச்சம்

[B]பபயரச்சம்

[C]எதிர்ேலற பபயரச்சம்

[D]ஈறுபேட்ட எதிர்ேலற பபயரச்சம்

52. பபாருந்தாதது
[A]எந்நாளும் இன்பம் இன்றி துன்பம் இல்லல
[B]ஆட்டுவித்தால் ஆபராருவர் ஆடாதாமரா

[C]சாத்திரம் பல மபசும் சழக்ேர்ோள் மோத்திரம் குலமும் போண்டு என் பசய்வர்ீ
[D]ோதலாேி ேசிந்து ேண்ண ீர் ேல்ேி

53. குட்டிச் பசவியறுத்தும் கூட்டித்தலல ேலளபயல்லாம் பவட்டி ேலளபறிக்ே மேலாய்த்தார்
[A]அதிவரராே
ீ
பாண்டியன்

[B]வில்லிபுத்தூரார்
[D]ேவி ோளமேேம்

[C]ஒட்டக்கூத்தர்
54. சரியானது
[A]பாதேலர்-உவலே

[B]விழிக்ேயல்-உவலே
[D]பல்முத்து-உருவேம்
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[C]ேனிவாய்-உருவேம்

55. உவே உறுப்புேள் அல்லாதது
I.
II.

தாபயாப்ப மபசும் ேேள்
முழவு உறழ் தடக்லே

III.

மவய்புலர மதாள்

IV.

ேிகுதியான் மபசும் லபயன்

V.

ேலரன்ன மசவடி

VI.
இல்லாேல் இருப்பது
[A]IV,V
[B]II,V
56. தவறானது

[C]V,VI

[D]VI,IV

[A]நற்ேறிேள்

-நன்லே+ேறிேள்

[B]வாளரா

-வாள்+அரா

[C]இன்னமுது

-இன்னது+அமுது

[D]அங்லே

-அம்

+லே

57. சரியானது-மசக்ேிழார்
I.
II.

அநபாய மசாழனின் அலேச்சர்

நடராசனின் ஒன்றுபேலாம் அடிேள் மூலம் பபரிய புராணம் பாடப்பட்டது

III.

பக்தி சுலவ நனி பசாட்ட பசாட்ட பாடிய ேவிவலவ-ேீ னாட்சி சுந்தரம் பிள்லள

IV.

உத்தே மசாழ பல்லவராயன் பட்டம் பபற்றவர்
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V.
ோலம் ேி.பி.17-ம் நூற்றாண்டு
[A]I,II,III
[B]I,III,IV
[C]I,III,V
[D]I,III
58. உலேம்,உயிர்,ேடவுள் ஆேிய மூன்றும் ஒருங்மே ோட்டும் ேண்ணாடி என திரு.வி.ே
குறிப்பிடுவது

[A]திருக்குறள்

[B]பதால்ோப்பியம்

[C]பபரிய புராணம்

[D]ேலிங்ேத்து பரணி

59. எம்.ஜி.ஆர் ADMK துவங்ேிய ஆண்டு
[A]1972
[B]1977
60. ேருத்து படம் அலேக்ே பதாடங்ேியவர்

[C]1963

[A]எட்வர்ட் லேரிட்சு

[B]ஈஸ்ட் பேண்

[D]வால்ட் டிஸ்னி

[D]பிரான்சிஸ்

[D]1988
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முல்லல

-

புலி,ேரடி

-

ேருதம்

-

பநய்தல்

முதலல,சுறா
யாலன

-

பாலல
[A]21543
62. பிடி `

முயல்,ோன்
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61. குறிஞ்சி

எருலே, நீ ர் நாய்
[B]21534
[C]21435
ஆண்யாலன

ேளிறு

-

ோடு

தடேரி

-

பபண் யாலன

அடவி
[A]1243
63. மேழல்

[D]54321

பபரிய யாலன
[B]3124
[C]4321
ோன்
-

சிங்ேம்

ேலர

-

ேரடி

மேசரி

-

பன்றி

உழுலவ
[A]43215
64. தவறானது
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எண்கு

புலி
[B]12345

[C]43125

[A]தீம்பிழி எந்திரம் பந்தல் வருந்த

- பதிற்றுபத்து

[B]அந்த மேணியும் எந்திர ேிணறும்

- பபருங்ேலத

[C]ஓர் அணுவிலன சத கூறிட்ட மோனினும்

- ேபிலர்

[D]ேனிேவியல் அறிவு பற்றி கூறும் நூல்

-சிலப்பதிோரம்

65. ஈஸ்ட்மேன்
எடிசன்

SINCE-1999

[E]12345

[D]3142

[D]21345

-ஒருவர் ேட்டும் பார்க்கும் படம்
-படச்சுருள்

எட்வர்ட்
வால்டு டிஸ்னி
[A]1234
66. பபாருந்தாதது
[A]ேலரடி
[C]தேிழ்த்மதன்
67. லவதருப்பம்
பேௌடம்
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பாஞ்சாலம்

ோேதம்
[A]1234
68. சீத்லதயர்

-ேருத்துபடம்

-இயக்ே படம்
[B]2341

[D]2132

[B]அமுதபோழி
[D]மதன்தேிழ்
-வித்தாரேவி
-ஆசுேவி

-ேதுரேவி

[B]2341
-விலரவு

நாளிேரம்

-மபாலிப்புலவன்

ஒல்லல

-பதன்லன

அல்லல்

-வளோன

ேல்லல்
[A]23415

[C]2143

-துன்பம்
[B]23154

-சித்திர ேவி
[C]2143

[D]2132

[C]54321

[D]34215
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[A]வயலின் வரப்புேள் -துலற,தாழிலச,விருத்தம்
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69. சரியானது
[B]ேலடேள்

-அறம்,பபாருள்,இன்பம்,வடு
ீ

[C]ஏர்ேள்

-ேனம்,புத்தி,சித்தம்,அேங்ோரம்

[D]விலதேள்

-பவண்பா, ஆசிரியப்பா, ேலிப்பா, வஞ்சிப்பா

70. அரசன் சாலேனுக்கு யாலன தந்தமும், ேயில் மதாலேயும், வாசலன பபாருள்ேளும்
தேிழேத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்டது
[A]ேி.பி.9-ம் நூற்றாண்டு

[B]ேி.மு.10-ம் நூற்றாண்டு

[C]ேி.பி.10-ம் நூற்றாண்டு

[D]ேி.பி.12-ம் நூற்றாண்டு

71. தவறானது
[A]பண்பணாடு தேிபழாப்பாய்

– மதவாரம்

[B]குழலினிது யாழலினிது

-வள்ளுவம்

[C]உழுதுண்டு வாழ்வாமர வாழ்வார்

-பழபோழி

[D]ேளிறு எரிந்து பபயர்தல் ோலளக்கு ேடமன

-புறம்

ேல்பவட்டு
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72. சங்ேோல ேன்னன் நன்னலனயும் பபருங்குன்றூர் பபரும்பேௌசிேனார் பற்றி எழுதப்பட்ட
[A]ேி.பி.13-ம்நூற்றாண்டு

[B]ேி.மு-13-ம் நூற்றாண்டு

[C]ேி.பி.3-ம் நூற்றாண்டு

[D]ேி.மு 3-ம் நூற்றாண்டு

73. நரம்பின் ேலற என அறியப்படும் நூல்
[A]அேத்தியம்

[B]பதால்ோப்பியம்

[C]நன்னூல்

[D]புறம்

74. வினா எத்தலன வலேப்படும்
[A]8
[B]6
[C]7
75. அங்மே ேிடப்பது பாம்மபா?ேயிமரா? எவ்வலே வாக்ேியம்
[A]அறிவினா

[D]12

[B]அறியாவினா
[D]எவல் வினா

[C]ஐயவினா

76. முரசு ேட்டிலில் படுத்து உறங்ேியவர்?
[A]பிசிராந்லதயர்
[C]மோசிேீ ரனார்

[D]ேம்பர்

சினம்

[A]

4

3

2

1

எறி எறி -

அச்சம்

[B]

3

1

4

2

வருே வருே -

விலரவு

[C]

3

1

2

4

தீ தீ தீ -

ேேிழ்ச்சி

[D]

3

4

1

2

-ேன்று

[A]

2

4

3

5

1

ோன்

-குட்டி

[B]

3

4

2

1

5

ேீ ரி

-குஞ்சு

[C]

2

1

4

3

5

சிங்ேம்

-பிள்லள

[D]

2

1

5

4

3

மோழி

-குருலள

[E]

2

1

4

5

3
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77. மபா மபா -

[B]நக்ேீ ரர்

78. ஆடு

79. அடியற்ற ேரம் மபால [A]சாய்தல்

[B]வழ்தல்
ீ

[C]பதாங்குதல்

[D]வாட்டம்
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80. தவறானது
குறளடி

-இரண்டு சீர்ேள் போண்டது.
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I.

II. சிந்தடி

-மூன்று சீர்ேள் போண்டது.

III. அளவடி

-நான்கு சீர்ேள் போண்டது.

IV. பநடிலடி

-ஐந்து சீர்ேள் போண்டது

V. ேழி பநடிலடி

-ஆறு, ஏழு அல்லது எட்டு சீர்ேள்

VI. இலடயாகு ேழி பநடிலடி

-ஒன்பது அல்லது பத்து சீர்ேள்

VII.ேலடயாகு ேழி பநடிலடி

-11 முதல் 16 வலரயான சீர்ேலளக் போண்டது

[A]V

[B]VI

[C]VII

[D]ஏதுேில்லல

81. உறுதிக்கூற்று - தேிழ், உயர்தனிச்பசம்போழி என்னும் தகுதி சான்று பபற்றது
ோரணம் - இந்திய அரசு தேிழுக்குச் பசம்போழித் தகுதிலய வழங்ேியுள்ளது.
[A] (உ), (ோ) இரண்டும் சரி
[B] (உ), (ோ) இரண்டும் சரியல்ல
[C] (உ) சரி, (ோ) சரியன்று [D] (உ) சரியன்று, (ோ) சரி
பபயரிட்டார்.
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82. உறுதிக்கூற்று - சிவப்பிரோசர் தன் நூபலான்றுக்கு ‘நீ மராட்டே யேே அந்தாதி’ எனப்
ோரணம் - இது உதடுேள் ஒட்டாேல் பாடப்படும் அந்தாதி.
[A] (உ), (ோ) இரண்டும் தவறு
[B] (உ) தவறு, (ோ) சரி
[C] (உ) சரி, (ோ) தவறு

[D] (உ), (ோ) இரண்டும் சரி

83. தேிழில் பவளிவந்த முதல் இதழ்
[A] சுமதசேித்திரன்
[C] தினேணி

[B] குயில்
[D] இந்து

84. உறுதிக்கூற்று - சிலப்பதிோரம் உலரயிலடயிட்ட பாட்டுலடச் பசய்யுள் எனப்படும்.
ோரணம் - சிலப்பதிோரத்திற்கு அடியார்க்கு நல்லார் உலர எழுதியுள்ளார்.
[A] (உ), (ோ) இரண்டும் சரி

[B] (உ) சரி, (ோ) சரியன்று

[C] (உ), (ோ) இரண்டும் சரியல்ல
[D] (உ) சரியன்று, (ோ) சரி

85. [A]திருக்குறலள ஆங்ேிலத்தில் போழிபபயர்த்து பவளியிட்ட ஆண்டு – 1886
[B]திருவாசேத்தின் பபருலேலய ஆங்ேிலத்தில் பவளியிட்ட ஆண்டு – 1900
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[A]Aசரி B சரி

[C]Aசரி Bதவறு

[B]Aதவறு B தவறு
[D]Aதவறு B சரி

86. தவறானது

[A]இணருழந்தும் நாறா ேலரலனயார்

– விரித்துலரக்ே இயலாதவர்

[B]குந்தித் தின்றால் குன்றும் ோளும்

– மசாம்பல்

[C]பவண்பணய் இருக்ே பநய்க்கு அலலவது மபால

– அறிவுள்ள தன்லே

[D]வளர்ந்த ேடா ோர்பில் பாய்வது மபால

– நன்றியின்லே

[E]ேண்ணுக்குள் ேலறந்திருக்கும் நீ லரப் மபால

– ோந்தருள் ஒளிந்திருக்கும் திறன்
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– குதிலர

அரி

– சிங்ேம்

ேறி

– ஆடு
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87. பரி

SINCE-1999

ேரி
– யாலன
[A]1234
[B]2341
[C]2143
88. [A]முத்தேிழ் என்பது இயற்றேிழ், இலசத்தேிழ், நாடேத்தேிழ்

[D]2132

[B]தற்ோலத்தில் புதிதாே அறிவியல் தேிழ், ஆய்வுத் தேிழ் ஆேியலவ மதான்றியுள்ள.
[A]Aசரி B சரி

[B]Aதவறு B தவறு

[C]Aசரி Bதவறு

[D]Aதவறு B சரி

89. ஐந்திலண ஐம்பது

-ோறன் பபாலறயனார்

திலணபோழி ஐம்பது

-ேண்ணன் மசந்தனார்

ஐந்திலண எழுபது

-மூவாதியார்

[A]பதாழிற்பபயர்
[C]பண்புப்பபயர்
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திலணோலல நூற்லறம்பது
-ேணிமேதாவியார்
[A]1234
[B]2341
[C]2143
90. பசுலே – பபயர்ச் பசால்லின் வலே அறிே.

[D]2132

[B]ோலப்பபயர்
[D]சிலனப்பபயர்

91. பதன்னவன் பிரம்ேராயன் என்ற விருது பபற்ற நாயன்ோர்
[A]அப்பர்
[C]சுந்தரர்
92. குறிஞ்சிப் பாட்டு
பவற்றிமவற்லே
மூதுலர
பபருங்ேலத
[A]1234
93. இரண்டாம் பத்து
மூன்றாம் பத்து
நான்ோம் பத்து

[B]திருநானசம்பந்தர்
[D]ோணிக்ேவாசேர்

– பபருங் குறிஞ்சி
– நறுந்பதாலே

– வாக்குண்டாம்

[B]2341

– போங்குமவள் ோக்ேலத
[C]1243
–குேட்டூர்க் ேண்ணனார்

[D]2132

–பாலலக் பேௌதேனார்
–பரணர்

ஐந்தாம் பத்து
–ோப்பியாற்றுக் ோப்பியனார்
[A]1234
[B]2341
[C]1243
94. திருக்குறளில் தனிேனிதனது வாழ்வின் மேன்லேலயக் குறிக்கும் பகுதி
[A]அறத்துப்பால்

[B]பபாருட்பால்

[D]2132
[C]இன்பத்துப்பால்
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95. ேம்பலர ஆதரித்தவர்?
[A]ஔலவயார்

[B]அதியோன்

[C]சலடயப்பர்

[D]பாரி

96. நாட்லட ோக்ே ஐவர் மபார்க்ேளம் பசன்றனர்
[A]இனம்குறித்தல்

[B]ஒன்பறாழி பபாதுபசால்

[C]பபயபரச்சம்

[D]இரண்டாம் மவற்றுலே

97. பபான்னும் துேிறும் முத்தும் பவளமும் ேணியும்
[A]உம்லேபதாலே

[B]எண்ணும்லே

[C]பண்புபபயர்

[D]பண்புத்பதாலே

98. விலட எத்தலன வலேப்படும்
[A]8
[B]6

[C]10

[D]12
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99. பணிவிடம்-இலக்ேணக் குறிப்பு
[B]அன்போழித்பதாலே
[C]ஆறாம் மவற்றுலே
[D]விலணயாலலனயும் பபயர்
100.

திலரப்படசுருள் எதனால் ஆனது
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[A]சிலனப்பபயர்

[B]பிலிம்

[C]லேக்ோ

[D]பசல்லுலாய்டு
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[A]பிளாஸ்டிக்
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http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com
SINCE-1999

[3]D

[4]D

[5]D

[6]B

[7]D

[8]C

[9]A

[10]B

[11]B

[12]C

[13]D

[14]C

[15]D

[16]B

[17]D

[18]B

[19]C

[20]A

[21]C

[22]C

[23]C

[24]B

[25]C

[26]D

[27]D

[28]A

[29]A

[30]C

[31]C

[32]D

[33]C

[34]B

[35]B

[36]C

[37]B

[38]B

[39]C

[40]D

[41]B

[42]B

[43]C

[44]C

[45]B

[46]B

[47]C

[48]A

[49]B

[50]B

[57]B

[58]C

[65]C

[66]C

[73]B

[74]B

[81]A

[82]D

[89]A

[90]C

[97]B

[98]A
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ANSWER
[1]C
[2]D
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[51]D

[52]D

[53]C

[54]C

[55]D

[56]C

[59]A

[60]C

[61]B

[62]D

[63]C

[64]C

[67]B

[68]B

[69]C

[70]B

[71]C

[72]A

[75]C

[76]C

[77]B

[78]E

[79]B

[80]D

[83]A

[84]A

[85]A

[86]C

[87]A

[88]A

[91]D

[92]A

[93]C

[94]A

[95]C

[96]B

[99]C

[100]D
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