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Winmeen - Group 4 VAO General Tamil Model Test 3
1) தெண்டன் இட்டது வள்ளுகிர் திண்டிறல் புலியே

c) அகைது வொசிம்

இத்தெொடரில் திண்டிறல் என்னும் த ொல்லுக்கொன

d) அக்ரம் அலி

த ொருள்
a) கடுமைேொன

b) 2002

d) எடுப் ொன
2) நல்ல என்னும் அமடதைொழிமே த ற்ற நூல் எது
a) நற்றிமை

b)

d) ஐங்குறுநூறு
3) கவி கொளயைகம் எந்ெ

ைேத்தில் இருந்து எந்ெ

ைேத்திற்கு ைொறினொர்

d) யைொசிகீரனொர்

a) மூதுமர

c) மவைவத்தில் இருந்து ம வத்திற்கு
d) மவைவத்தில் இருந்து த ௌத்ெத்திற்கு
பிள்மளத்

c) கபிலர்

குறிப்பிடும் இலக்கிேம் எது

b) ம வத்திலிருந்து மவைவத்திற்கு

முத்துக்குைொரசுவொமி

ரைர்

9) கற்றவனுக்கு கட்டுச்ய ொறு யவண்டொம் என்று

a) ம வத்திலிருந்து ைைத்திற்கு

ெமிமை

இேற்றிேவர் ேொர்?

b) நொலடிேொர்
c)

ைதைொழி நொனூறு

d) நொன்ைணிக்கடிமக
10) பூவின் ருவ நிமலகள் எத்ெமன?

a) குைரகுரு ரர்

a) ஏழு

b) ய க்கிைொர்

b) ஒன் து

ல ட்டமடச் த ொக்கநொெர்

c) எட்டு

d) சிவஞொன சுவொமிகள்

d) ஆறு

5) சிட்டுக்குருவியின் அமட கொலம்

11) மூதூர் எத்திமைக்குரிே ஊர்

a) 12 நொட்கள்

a) ைருெம்

b) 14 நொட்கள்

b) குறிஞ்சி

c) 16 நொட்கள்

c) தநய்ெல்

d) 10 நொட்கள்

d)
றமவ

அமைக்கப் டு வர் ேொர் ?
a) முகைது அலி
b)

8) ைன்னன் உயிர்த்யெ ைலர்ெமல உலகம் என்று
a) அவ்மவேொர்

c) அகநொனூறு

இந்திேொவின்

c) 2000
d) 2003
ொடிேவர் ேொர்?

b) குறுந்தெொமக

6)

அவர்களுக்கு

a) 2001

c) உறுதிேொன

c)

கொைரொஜர்

ைணிைண்ட ம் அமைக்கப் ட்ட ஆண்டு

b) தகொடுமைேொன

4)

த ருந்ெமலவர்

7)

லீம் அலி
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ைனிெர்

என்று

ொமல

12) ெமிதைன் கிைவியும் அென் ஒற்யற என்ற வரியில்
இடம்த ற்றுள்ள நூல் எது ?
a) தெொல்கொப்பிேம்
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b) சிலப் திகொரம்

d) குஜரொத்

c) ைணியைகமல

19) எல்லொவிெைொன யநொய்கமளயும் நீக்கும் திறமை

d) அப் ர் யெவொரம்

உமடேன

13) உைறுப் புலவர் மடத்ெ நூல் எது?

a) விமரவு உைவு

a) ைணியைகமல

b) நொட்டு உைவு

b) சீவக சிந்ெொைணி

c) மூலிமககள்

c) சீறொப்புரொைம்

d) யைற்கத்திே உைவு

d) திருப் ொமவ

20) திருப் னந்ெொளிலும் கொசியிலும் ெம்த ேரொல்

14) ெமிழில் இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள் எத்ெமன ?
a) 5
b) 7
c) 3

a)

c) குைரகுரு ரர்
d) த ரிே ஆழ்வொர்

15) இேல் ெமிழ் என் து

21) யகரளொவில் உள்ள திருவஞ்ம க்களத்தில் பிறந்ெ

a) உள்ளத்மெ ைகிழ்விக்கும்

ஆழ்வொர் ேொர்

b) எண்ைத்மெ தவளிப் டுத்தும்

a) ஆண்டொள்

c) உைர்வில் கலந்து வொழ்மவ

b) ைதுரகவி ஆழ்வொர்

நல்வழிப் டுத்தும்

c) நம்ைொழ்வொர்

d) யைற்கூறிே எமவயும் இல்மல
16) ஆை அமுக்கி முகக்கினும் என்ற

ொடல் வரிகமள

இேற்றிேவர் ேொர்?

c) எட்டொம் நூற்றொண்டு

c) ைொணிக்கவொ கர்

d) ஆறொம் நூற்றொண்டு

d) அவ்மவேொர்
17) அறவுமரக்யகொமவ எனப் டுவது
a) நல்வழி

23) குைங்குடி ைஸ்ெொன் அவர்களின் இேற்த ேர்
என்ன
a) ைருள்நீக்கிேொர்

b) மூதுமர

b) சுல்ெொன் அப்துல் கொெர்

c) முதுதைொழிக்கொஞ்சி

c) சுல்ெொன் முகைது அப்துல்

d) திருக்குறள்
என்ற

22) நரசிம்ை ல்லவன் வொழ்ந்ெ கொலம்
b) ஏைொம் நூற்றொண்டு

b) சுந்ெரர்

யலொரி

d) குலய கரொழ்வொர்
a) நொன்கொம் நூற்றொண்டு

a) திருநொவுக்கர ர்

ண்டிமக

ைொநிலம் எது?
a) ஆந்திரொ
b) கர்நொடகொ
c)

ரிதிைொர் கமலஞர்

b) கிரு ொனந்ெவொரிேொர்

d) 12

18)

ைடங்கமள நிறுவிேவர் ேொர் ?

ஞ் ொப்
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தகொண்டொடப் டும்

d) கனகசுப்புரத்தினம்
24) ைேங்தகொலி எழுத்துக்கள் எத்ெமன வமகப் டும்?
a) 8
b) 2
c) 6
d) 4
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ெத்துவ

அறிஞர்

என்று

வைங்கப் டு வர் ேொர்?

d) புறநொனூறு
31) ஊசிகள் என்ற நூலின் ஆசிரிேர் ேொர்?

a) ரவீந்திரநொத் ெொகூர்
b)

a) அப்துல் ரஹ்ைொன்

ொரதிேொர்

b) மீரொ

c) வொணிெொ ன்

c) மவரமுத்து

d) ஸ்ரீ அரவிந்ெர்

d) யைத்ெொ

26) யவலு நொச்சிேொரின் அமைச் ர் த ேர் என்ன ?

32) தநடுதவள்ளூசி தநடுவசி

a) ெொண்டவரொேன்

27)

வரிகள் இடம்த ற்றுள்ள நூல் ?

b) ெொந்திேொ யெொப்

a)

ட்டினப் ொமல

c) குயிலி

b)

ரி ொடல்

d) உமடேொள்

c)

திற்றுப் த்து

ெமிழ்நொட்டில்

சுயெ

இேக்க

ெந்மெ

என

அமைக்கப் டு வர் ேொர் ?
a) ரொஜொஜி

d) கொர்நொற் து
திரொவிட

33)

நொட்டின்

a)

c) யவலுப்பிள்மள

b) முடிேர ன்

d) வ.வு.சிெம் ரம் பிள்மள

c) மு யைத்ெொ

28) இந்ெப் த ரிேவரின் அடிநிைலில் இருந்து ெமிழ்
கற்க யவண்டும் என்னும் ஆவல் உண்டொகிறது என்று
ேொர் கூறினொர் ?

d) மீரொ
34) இரவு கல் இச் த ொல்லின் வமக அறிக
a) உவமைத்தெொமக
b) உருவகம்

b) உயவ ொ

c) உம்மைத்தெொமக

c) யநெொஜி

d) விமனத்தெொமக

29) கண்ணீர் பூக்கள் என்ற நூலின் ஆசிரிேர் ேொர் ?
a) மீரொ
b) அப்துல் ரகுைொன்
c) மு யைத்ெொ
d) மவரமுத்து
30) த ொன்தனொடு வந்து கறிதேொடு த ேரும் என்ற
ொடல் வரி இடம்த ற்றுள்ள நூல் ?
b) அகநொனூறு
c) நற்றிமை
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என்று

ச்சிெொனந்ென்

a) கொந்திஜி

d) யநரு ஜி

வொணிேம் ொடி

அமைக்கப் டு வர் ேொர்?

b) சுப்பிரைணிே சிவொ

a) குறுந்தெொமக

ரந்ெ வடு என்ற

35) வினொ எழுத்துக்கள் எத்ெமன வமகப் டும் ?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
36) வணிக ொத்து என்றொல் என்ன?
a) வணிகன்
b) வணிகக் குழு
c) கப் ல் குழு
d) நொயடொடி குழு
37) புதுமைகள் த ய்ெ யெ ம் இது பூமியின் கிைக்கு
வொ ல் இது என்ற ொடல் வரிகமள எழுதிேவர் ேொர்?
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a) மவரமுத்து

c) கலம் கம்

b) ெொரொ ொரதி

d) திருக்குறள்

c)

ட்டுக்யகொட்மட கல்ேொைசுந்ெரம்

44) த ந்நிறக் யகொள் எது ?

d) நொைகக்கல் கவிஞர்

a) புென்

38) ற்று ைரமில்லொ தகொடி ய ொல

39)

b) தவள்ளி

a) ஆெரவு

c) த வ்வொய்

b) ஏைொற்றம்

d) விேொைன்

c) ஆெரவின்மை

45) திரொவிடம் என்ற த ொல்மல முெலில் குறிப்பிட்டவர்

d) இன் ம்

ேொர்?

தகொள்வதும்

மிமக

குமறவு டொது என்ற

தகொளொது

தகொடுப் தும்

a) கொல்டுதவல்

ொடல் வரிகள் இடம்த ற்றுள்ள

b) ஈரொஸ் ொதிரிேொர்

நூல் எது ?

c) ஜி யு ய ொப்

a)

ட்டினப் ொமல

b)

திற்றுப் த்து

c)

ரி ொடல்

d) குைரில ட்டர்
46) சுயெசி நொவொய்ச் ங்கம் அமைக்கப் ட்ட ஆண்டு
a) 1908
b) 1904

d) ைதுமரக்கொஞ்சி

c) 1906

40) கூடற்றமிழ் என்று அமைக்கப் டும் நூல் எது ?
a) ெணிமக புரொைம்

d) 1905
47) மெத்திங்கள் இச் த ொல்லின் வமக அறிக

b) யைகதூெ கொரிமக

a) தெொழிற்த ேர்

c) ெமிழ்விடுதூது

b) கொலப்த ேர்

d) ைதுமரகொஞ்சி
ொடு ட்டுத்

41)

யெடிே

c)
ைத்மெப்

புமெத்து

மவக்கொதீர் என்று கூறிேவர் ேொர் ?
a) அவ்மவேொர்

d) இடப்த ேர்
48) த ொருந்ெொெ த ொல்மல கண்டறிக
a) திருவள்ளுவர்

b) யைொசிகீரனொர்

b) இளங்யகொவடிகள்

c) கவிக்யகொ அப்துல் ரகுைொன்
d) மு யைத்ெொ
42) யவலுநொச்சிேொர் சிவகங்மகமே மீட்க ஆண்டு
a) 1780
b) 1680
c) 1770
d) 1690
ரணி

b) கண்ணி
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c)

ொத்ெனொர்

d)

ரியைலைகர்

49) உலவி என்ற த ொல்லுக்கொன ஆங்கிலப் த ேர்
அறிக
a) Browser
b) Crop
c) Cursor

43) இரண்டு அடிகளில் ொடப் டும் ொடல் வமக
a)

ண்புப் த ேர்

d) Folder
50)

நகமும்

மெயும்

ய ொல

உவமைேொல்

விளக்கப்த றும் த ொருமளத் யெர்ந்தெடுக்க
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a) இகழ்ச்சி

57) ஒரு மூல தைொழியிலிருந்து யெொன்றி வளரும்

b) யவற்றுமை

தைொழிமே எவ்வொறு அமைப் ர் ?

c) ஒற்றுமை

a) மூல தைொழி

d) புகழ்ச்சி

b) ெனிதைொழி

51) திருக்குறளில் உள்ள இேல்களின் எண்ணிக்மக

c) கிமளதைொழி

a) 3

d) இமைதைொழி

b) 9
c) 133

58) னி நீரொடு என்று கூறிேவர் ேொர்?
a) கொக்மக ொடினிேொர்

d) 1330

b) கொமரக்கொல் அம்மைேொர்

52) ய ரின் ம் இலக்கைக்குறிப்பு அறிக

c) நச்சினொர்கினிேொர்

a) விமனத்தெொமக
b) விமனேொலமையும் த ேர்
ண்புத்தெொமக

c)

d) அவ்மவேொர்
59) ைக்கள் இலக்கிேம் என் து

d) த ேதரச் ம்
53) திருக்குறளில் உள்ள அறம் அதிகொரத்தில் எத்ெமன

a) ய லம்
b) கிருஷ்ைகிரி
c) ைதுமர

a) வடதைொழி
c) தெலுங்கு தைொழி
d) இந்தி தைொழி
55) எந்ெ ஆண்டு ெமிழ் தைொழிமே த ம்தைொழிேொக

d) சிவகங்மக
61) எந்ெ ஆண்டு ைதுமரத் ெமிழ்ச்
த ந்ெமிழில்

2003
2004
2008
2005

56) உைதவனப் டுவது நிலத்தெொடு நீயர என்ற
வரிகள் இடம்த ற்றுள்ள நூல்
a) புறநொனூறு
b) அகநொனூறு
c) நற்றிமை

ரிதிைொற்

ங்க இெைொன

கமலஞரின்

உேர்ெனிச்

த ம்தைொழி என்னும் கட்டுமர தவளியிடப் ட்டது
a) 1918

நடுவண் அரசு அறிவித்ெது ?
a)
b)
c)
d)

திதனண் கீழ்க்கைக்கு நூல்கள்

60) எருது த ொருெொர் கல் எங்யக கண்தடடுக்கப் ட்டது

54) வொழ்விேலுக்கு இலக்கைம் கூறும் தைொழி ?
b) ெமிழ் தைொழி

b)

d) இதிகொ ங்கள்

a) 3
c) 2
d) 4

திதனண் யைல் கைக்கு நூல்கள்

c) கொப்பிே நூல்கள்

இேல்கள் உள்ளன
b) 1

a)

b) 1901
c) 1910
d) 1919
எந்ெ

62)

நிலத்தில்

ஏறுெழுவுெல்

என்னும்

வீரவிமளேொட்டு நமடத ற்றது
a) குறிஞ்சி
b) ைருெம்
c) முல்மல
d)

ொமல

d) கலித்தெொமக
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மைேன கழிெலும் புதிேன புகுெலும் என்ற

63)

வரிகமள கூறிேவர் ேொர்

c) ரஷ்ேொ
d) சீனொ

a) கம் ர்

69) கூடலில் ஆய்ந்ெ ஒண்தீந் ெமிைன் என்ற வரிகள்

b) திருத்ெக்கத்யெவர்

இடம்த ற்றுள்ள நூல்

வைந்தி முனிவர்

c)

a) புறநொனூறு

d) நன்னூலொர்

b) யெவொரம்

திங்கதளொடும்

64)

விண்யைொடும்

த ழும் ரிதி

உடுக்கயளொடும்

ென்யனொடும்
ைங்குல்

கடல்

இவற்யறொடும் பிறந்ெ ெமிழுடன் பிறந்யெொம் நொங்கள்
a) ைகொகவி
b) கொந்திே கவி

70) கள்ளிக்கொட்டு இதிகொ ம் தவளியிட்ட ஆண்டு

71) ர்வகலொ ொமல என் து

d) புரட்சிக்கவி

a)
வொழ்வொயர

வொழ்வர்

என்று

குறிப்பிட்டவர் ேொர்?
a) ைொணிக்கவொ கர்
b) தெொல்கொப்பிேர்
c) திருவள்ளுவர்
d) அவ்மவேொர்
66) கொவிரி என் து கப்ரில் என்று கூறப் டுவது
எம்தைொழிச் த ொல்
a) சீனம்
b) கியரக்கம்
c)

ரி ொடல்

d) 2005

c) கவிைணி
உழுதுண்டு

d)

a) 2002
b) 2003
c) 2004

என்று ொடிேவர்?

65)

c) திருவொ கம்

ொரசீகம்

d) அயரபிே
67) திருக்குறளில் எந்ெ எண் மிகவும் சிறப் ொனது
a) 1
b) 3
c) 7
d) 8
68) அதிேைொனின் முன்யனொர் கொலத்தில் கரும்பு
எங்கிருந்து தகொண்டுவந்து யிரிடப் ட்டது
a) கியூ ொ
b) பியரசில்
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ல்கமலக்கைகம்

b) முென்மைச் ொமல
c) த ொது நிறுவனம்
d) த ொது நூலகம்
72) ஈயவரொ அவர்களுக்கு அஞ் ல் ெமல தவளியிட்ட
ஆண்டு
a) 1970
b) 1975
c) 1978
d) 1974
73) Green Proof என்றொல் என்ன ?
a) த ய்தி ெொள் வடிவமைப்பு
b) சிறப்பு த ய்தி இெழ்
c) திருத்ெப் டொெ அச்சுப் டி
d) குறித்ெ கொலம்
74) இந்திே நூலக ெந்மெ என்று அமைக்கப் டு வர்
a) ஸ்ரீ அரங்கநொென்
b) ஆம்பூர் அரங்கநொென்
c) சீர்கொழி அரங்கநொென்
d) சிெம் ரம் அரங்கநொென்
75) நொட்டுப்புற இேலின் ெந்மெ
a) தஜேகொந்ென்
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b) யஜக்கப் கரீம்

82) கிரொமிே ந்ெங்களுடன் டிைக் கவிமெமே எழுதி

c) கீ வொ தஜகந்நொென்

உள்ளவர் ேொர்?

d) ைொ ய ொ சிவஞொனம்

a) ந கருைொநிதி

76) இந்திே ஏவுகமையின் நொேகன்

b) நொ கொைரொ ன்

a) அப்துல் கலொம்

c) ஆலந்தூர் யைொகனரங்கன்

b) வளர்ைதி

d) ெொரொ ொரதி

c) யஜக்கப்

83) ைதுமரமே மூதூர் எனக் குறிப்பிடும் நூல் எது ?

d) ையில் ொமி அண்ைொதுமர

a) ைணியைகமல

77) NAVIC என் து

b) திருவிமளேொடல் புரொைம்

a) மீனவர்களுக்கொன த ேலி

c) சிலப் திகொரம்

b) உைவர்களுக்கொன த ேலி

d) கம் ரொைொேைம்

c) ைொைவர்களுக்கொன த ேலி

84) ைொெங்க சூளொைணிமே இேற்றிேவர் ேொர் ?

d) ஆசிரிேர்களுக்கொன த ேலி

a) கொசிவிஸ்வநொெர்

78) முடிேொது த ண்ைொயல என்கிற ைொமேமே

b) சுவொமி விபுலொனந்ெர்

முடக்க எழுந்ெவர்

c) அருைொச் ல கவிரொேர்

a)

ொரதிேொர்

b)

ொரதிெொ ன்

d)
85)

c) த ரிேொர்
ரிந்துமரகமள ஏற் டுத்ெ

அமைக்கப் ட்ட ஹன்டர் குழு
a) 1881
b) 1883
c) 1884
d) 1882
80) ரிதிைொற் கமலஞரின் நொடக இலக்கை நூல் எது
a) நொடகத்ெமிழ்
b) நொடகவிேல்
c) நொடகயைமட நிமனவுகள்
d) நடிப்புக் கமலயில் யெர்ச்சி த றுவது எப் டி
81) ைொலி த ொருள் கூறுக
a)

எந்தெந்ெ

நொடுகளில்

ெமிைர்கள்

குடிேரசுத்

ெமலவர்களொக யெர்ந்தெடுக்கப் ட்டுள்ளனர்

d) ரொஜொ ரொம் யைொகன் ரொய்
79) த ண் கல்விக்கொன

ொரதிேொர்

ந்திரன்

b) சூரிேன்
c) ைமை
d) இேற்மக
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a) சிங்கப்பூர் , ையலசிேொ
b) சிங்கப்பூர் , இலங்மக
c) ையலசிேொ , இலங்மக
d) தைொரீஷிேஸ், சிங்கப்பூர்
86) திரு வி கல்ேொை சுந்ெரனொர் பிறந்ெ ைொவட்டம் எது?
a) கொஞ்சிபுரம்
b) திருவொரூர்
c) திருதநல்யவலி
d) திருவள்ளூர்
87) ைன்னிப்பு என் து எந்ெ தைொழி த ொல் ?
a) ெமிழ்
b) உருது
c) கன்னடம்
d) தெலுங்கு
88) யவெொந்ெ ொஸ்கரனின் ஆசிரிேர் ேொர் ?
a) பிலவனயஜொதிடர்
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b) ஸ்வொர்ட்ஸ் ொதிரிேொர்

a) ெொரொ ொரதி

c) குமறவற வொசித்ெொன் பிள்மள

b) உடுைமல நொரொேை கவி

d) ைொ த ொ சிவஞொனம்

c) கவி கொளயைகம்

89) ஆனந்ெ ைடம் என்ற நூலில் இருந்து எடுக்கப் ட்ட
ொடல்

d) இரொைச் ந்திர கவிரொேர்
95) கட்புலனொம் இன் த்மெ ெரவல்லது

a) வந்யெ ைொெரம்

a) ஓவிேக்கமல

b) யெசிே கீெம்

b) கட்டிடக்கமல

c) ெமிழ் ெொய் வொழ்த்து

c) ஆடற்கமல

d) ஜன கன ைன

d) நொடகக்கமல

90) த ண்ைடிமை தீரும் வமர ைண்ைடிமை தீருயைொ

96) திம

அறியும் கொந்ெ ஊசிமே

என என்ற ொடலின் ஆசிரிேர் ேொர்

உள்ள நூல்

a)

ொரதிேொர்

a) சிலப் திகொரம்

b)

ொரதிெொ ன்

b) ைணியைகமல

c) த ரிேொர்

c) சீவக சிந்ெொைணி

d) அம்புஜத்ெம்ைொள்

d) வமளேொ தி

ற்றிே குறிப்பு

91) ைனிெர்களில் ரி ொதிேொக உள்ள த ண்கமளயும்

97) வைங்கொமுடி, ொர்வதிநொென், கைகப்பிரிேொ, கொமர

ைதித்ெல் யவண்டும் என்றவர் ேொர் ?

முத்துப்

a)

ொரதிேொர்

புலவர்

ய ொன்று

அமைக்கப் டு வர் ேொர் ?

b) ஈயவ ரொை ொமி

a) ைருெகொசி

c) கொந்தி

b) வொணிெொ ன்

d) திலகர்

c) பிச்ம மூர்த்தி

92) ைொற்றொன் யெொட்டத்து ைல்லிமகக்கும் ைைம்
உண்டு என்ற த ொன்தைொழிமே கூறிேவர் ேொர்?
a) கமலஞர் கருைொநிதி
b) அண்ைொதுமர

d) கண்ைெொ ன்
98) ய ைமுற நொள் முழுவதும் உமைப் ெனொயல இந்ெ
யெ ம் எல்லொம் த ழித்திடுது நம்ை மகேொயல என்று
ொடிேவர் ேொர்?

c) த ரிேொர்

a)

ொரதிெொ ன்

d) திலகர்

b)

ொரதிேொர்

93) ெமிைகத்தின் யெசிே றமவ எது?
a) ைரகெப் புறொ

c) பிச் மூர்த்தி
d) ைருெகொசி

b) ையில்

99) ஆசிேொவின் ைமைேொன நூலகங்களில் ஒன்று ?

c) ய வல்

a) ெஞ்ம

d) அன்னம்

b) கன்னிைொரொ நூலகம்

94) இைக்க வரும் ெமிமை

ொடிப் ொடி எத்ெமன நொள்

திரிந்து திரிந்து உைல்யவன் ஐேொ என்று ொடிேவர் ேொர்
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புமனத ேர்களொல்

ரஸ்வதி ைஹொல்

c) ெஞ்ம சுவடிகள் நூலகம்
d) அண்ைொ நூலகம்
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100) ைருெகொசி எவ்வொறு அமைக்கப் டுகிறொர்?
a) ைக்கள் கவிஞர்
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c) ைக்கள் த ல்வம்
d) திமரக்கவித் திலகம்

b) கவிேரசு
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Group 4 VAO General Tamil Model Test 3 – Answer Key

Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
c
b
c
a
b
b
c
d
c
a
a
a
c
c
b
d
c
c
c
c
d
b
b
a
a
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Q
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A
a
d
a
c
b
b
c
b
c
a
b
b
c
a
c
a
a
b
c
d
c
b
d
a
c

Q
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

A
b
c
d
b
b
a
c
d
a
a
b
c
c
d
c
b
c
d
c
b
a
c
c
c
b

Q
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A
a
a
c
d
b
b
b
c
b
d
a
b
c
a
b
b
b
a
d
c
b
d
d
a
d
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