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1) உவமை கவிஞர் இயற்றிய நூல் எது?

9) "இந்தியொவின் தபப்பிசு" என்று அமைக்கப்படுபவர்

a) சூரியகாந்தி

b) நிலவுப்பூ

யொர்?

c) தேன்மழை

d) பூங்ககாடி

a) ோராபாரதி

b) ஆனந்ேரங்கர்

2) அழுது அடியமைந்த அன்பர் என்னும் ததொைர்

c) அம்புஜத்ேம்மாள்

d) உடுமழல நாராயண கவி

யொமைக் குறிக்கிறது?

10)

திருப்பொமவயில்

உள்ள

a) சம்பந்ேர்

b) மாணிக்கவாசகர்

எண்ணிக்மக

c) அருணகிரிநாேர்

d) சுந்ேரர்

a) 130

b) 110

c) 30

d) 131

3) ைனித நொகரிகத் ததொட்டில்
a) ஆப்பிரிக்கா

b) கன்னியாகுமரி

c) கலமூரியா

d) எகிப்து

4) தமிழ்

ைொதின்

இனிய

11) திருக்குறள் என்பது

உயிர் நிமை என்று

அமைக்கப்படுவது?
a) திருவாசகம்

b) தேவாரம்

c) திருக்குறள்

d) நாலடியார்

5) அம்பபத்கர்
பகுத்தறிவு

உைகத்

தெம்ைல்,

தமைவர்களுள்

ஒருவர்

ஆைொய்ச்சியின்

சிகைம்,

பபொை பவறு யொமையும்

நொம் கொண

முடியொது. இக்கூற்மற கூறியவர் யொர்?
a) அறிஞர் அண்ணா

b) கபரியார்

c) மூ.வ

d) தநருஜி

6)

"அக்னிச்சிறகுகள்"

என்ற

புத்தகத்மத

a) சிற்பி

b) ேருமு சிவராமு

c) மணி

d) பசுவய்யா
கம்ெ

பதவ்"

அமைக்கப்படுபவர் யொர்?
a) பாரதிோசன்

b) பாரதியார்

c) அண்ணா

d) கபருஞ்சித்திரனார்
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கபயர்
a) 1980

b) 1972

c) 1978

d) 1979

13) குறும்பர் தைொழியில் "தைட்டு" என்று எமத
அமைப்பர்?
a) ோழ்வாரம்

b) ோழ்பால்

c) பூட்டு

d) கேவு

a) திருமுருகாற்றுப்பழை b) கபாருநராற்றுப்பழை
c) கோல்காப்பியம்

d) நன்னூல்

குறிப்பிடுகிறது?

d) அப்துல்கலாம்

"ைசூல்

d) அழையடுத்ே கருவியாகு

15) "ைையன்" என்னும் தெொல் எந்த நிை ைக்கமள

7) யொப்பறிந்து யொப்புமைத்த புதுக்கவிஞர் யொர்?

தமிழ்நொட்டின்

c) கருவியாக கபயர்

வரிகள் இைம்தபற்றுள்ள நூல்

a) வ.கச.குைந்ழேசாமி b) கா.விஜயரத்தினம்

8)

b) கபாருளாகு கபயர்

14) "பெபயொன் பைய மைவமை உைகம்" என்னும்

இயற்றியவர் யொர்?
c) இரா.மீனாட்சி

a) கசால் ஆகுகபயர்

12) ஒற்மற மவக்பகொல் புைட்சி நைந்த ஆண்டு

ைக்களின் ைொதபரும் வழிகொட்டி, தபருந்தமைவர்
இவமைப்

பொைல்களின்

a) கநடுமங்காடு

b) ஜார்கண்ட்

c) பாலக்காடு

d) தமற்கு கோைர்ச்சி மழல

16) தமிழில் முதலில் வந்த அறிவியல் இதழ் எது
என்று

a) ேமிைர் தநசன்

b) ேமிழ்ச்சிட்டு

c) கேன்றல்

d) முல்ழல

17) "இளமையில் கல்" என்று கூறியவர் யொர்?
a) அவ்ழவயார்

b) காக்ழகபாடினியார்

c) திருவள்ளுவர்

d) கோல்காப்பியர்
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18) கொந்தியக் கவிஞர் என்று அமைக்கப்படுபவர்

c) சுந்ேர காண்ைம்

d) யுத்ே காண்ைம்

யொர்?

27) பஜபகொவிந்தத்மத இயற்றியவர்

a) இராமலிங்கனார்

b) இராமலிங்க அடிகள்

a) சங்கரர்

b) கபரியாழ்வார்

c) ராமசாமி

d) ராமமூர்த்தி

c) நம்மாழ்வார்

d) குமரிலப்பட்ைர்

19) "இன்ப இைக்கியம்" என்னும் நூமை இயற்றியவர்

28) பிள்மளத்

தமிழுக்கு

யொர்?

உைொவிற்கு எது புலி

அம்புலி

a) பாரதிோசன்

b) பாரதியார்

a) தபழே

b) கபதும்ழப

c) வாணிோசன்

d) வண்ணோசன்

c) மைந்ழே

d) அரிழவ

புலி

பபசும்

20) "பயவொக் களைமையர் கல்ைொதவர்" என்றவர்

29) "விஷ்ணு சித்தர்" என்று அமைக்கப்படுபவர் யொர்?

யொர்?

a) நம்மாழ்வார்

b) பூேத்ோழ்வார்
d) கபரிய ஆழ்வார்

a) தமாசிகீரனார்

b) திருவள்ளுவர்

c) தபயாழ்வார்

c) பாரதியார்

d) அவ்ழவயார்

30) சிந்தும் விருத்தமும் விைவி வை பொடி வருவது
a) முக்கூைற்பள்ளு

b) திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி

வளர்ச்சிமயப் பற்றி எடுத்துமைத்த நூல் எது?

c) நந்திக்கலம்பகம்

d) கலிங்கத்துப்பரணி

a) தேவாரம்

b) திருமந்திரம்

31) வீைைொமுனிவர் ைமறந்த இைம்

c) திருவாசகம்

d) திருக்குறள்

a) இத்ோலி

b) ரியூனியன் தீவு

22) "இந்தியொவின் வொழ்வு என்பது ைட்ெக்கணக்கொை

c) பாலக்காடு

d) அம்பலக்காடு

கிைொைங்களின் வொழ்வு" என்ற கூற்று யொருமையது?

32) தபருைொள் திருதைொழியில் தைொத்த பொசுைம்

a) மகாத்மா காந்தி

b) ஜவஹர்லால் தநரு

a) 103

b) 104

c) அம்தபத்கர்

d) கபரியார்

c) 105

d) 101

21)

"புல்ைொகிப்

பூைொய்"

என்று

பரிணொை

23) ைதுமையின் நொன்கொவது தமிழ்ச் ெங்கத்மத
தமைமை தொங்கி நைத்தியவர் யொர்?
a) பாண்டித்துழர

b) ராகவனார்

c) பாஸ்கரதசதுபதி

d) உதவசா
b) துர்க்ழக

c) பத்ரகாளி

d) பார்வதி

பதிப்பித்த நூல்கள்?
b) குமரகுருபரர்

c) கடுகவளிச் சித்ேர்

d) இராமலிங்க அடிகள்

பைைம்

அல்ைது

கம்பைொைொயணத்தின்

எந்த

எண்ணிக்மக என்ை?
a) 3600

b) 3630

c) 3512

d) 3615

a) ஆண்ைாள்

b) குலதசகரர்

c) பூேத்ோழ்வார்

d) கபரிய ஆழ்வார்

35) கைந்மதத் தமிழ்ச் ெங்கத்தில் ஆசிரியர் பட்ைம்

கங்மகப்

a) உமாமதகசுவரனார்
பைைம்

கொண்ைத்தில்

இைம்தபற்றுள்ளது?
a) கிட்கிந்ோ காண்ைம்

பொைல்களின்

தபற்றவர் யொர்?

a) வள்ளலார்
குகப்

உள்ள

வைம் பவண்டும்" என்று பவண்டியவர் யொர்?

25) சின்ைய தீபிமக, ததொன் ைண்ைை ெதகம் யொர்

26)

பதம்பொவணியில்

34) "திருபவங்கைச் சுமையில் மீைொய்ப் பிறக்கும்

24) இமறவமை நைைைொை தெய்தவர் யொர்?
a) பிைாரி

33)

b) நமச்சிவாய முேலியார்
c) வரேநஞ்ழசயப் பிள்ழள
d) கபருஞ்சித்திரனார்

b) அதயாத்திய காண்ைம்
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36) ெொமை இளந்திமையனுக்கு பொபவந்தர் விருது

d) தமற்கண்ை எதுவும் இல்ழல

வைங்கிய ஆண்டு

45) பறம்புைமைமய

a) 1991

b) 1992

c) 1993

d) 1997

ஆட்சி

தெய்த

கமைபயழு

வள்ளல்களில் ஒருவன்

37) தமிைக ெட்ை பைைமவ உறுப்பிைைொகவும் ைொநிை
அைெமவ கவிஞைொக விளங்கியவர் யொர்?
a) இராமலிங்க அடிகள்

a) அதியமான்

b) தபகன்

c) பாரி

d) ஓரி

46) சிைப்பதிகொைத்தில் "தமைக்பகொைரிமவ" பட்ைம்
தபற்றவர் யொர்?

b) இராமலிங்கனார்
c) நமச்சிவாய முேலியார்
d) ஞானியார் அடிகள்
a) ோமழர மலர்

b) மகள்

c) திருவடி

d) கழணயாழி
உள்ள

கொண்ைங்களின்

எண்ணிக்மக
a) ஐந்து

b) ஆறு

c) ஏழு

d) எட்டு

b) மாேவி

c) வந்தி

d) மணிதமகழல

47) ததொகொநிமைத் ததொைர் எத்தமை வமகப்படும்?

38) "கைல்" என்பதன் தபொருள்

39) கம்பைொைொயணத்தில்

a) கண்ணகி

40) "ததொழும்பர்" என்ற தெொல்லின் தபொருள் கூறுக
a) அடிழமகள்

b) தேவர்கள்

c) பழகவர்கள்

d) நண்பர்கள்

41) பைஞ்பெொதி முனிவர் பிறந்த இைம் எது?
a) களத்தூர்

b) கபரியகுளம்

c) தவோரண்யம்

d) கேன்காசி

42) "இைங்கற்பொ" என்னும் நூமை இயற்றியவர் யொர்?
a) வரேநஞ்சய பிள்ழள

a) ஒன்பது

b) ஆறு

c) ஐந்து

d) பன்னிரண்டு

48) "ைைக்தகொடி" என்று வர்ணிக்கப்படுபவர் யொர்?
a) பாஞ்சாலி

b) மாேவி

c) தகாப்கபருந்தேவி

d) கண்ணகி

49) "பபொை,பபொன்ற" என்னும் தெொற்கள் ைமறந்து
வருவது
a) உவழமத் கோழக

b) உம்ழமத் கோழக

c) தவற்றுழமத் கோழக d) அன்கமாழித் கோழக
50) பத்தினி வழிபொட்மை ததொைங்கி மவத்தவன்
யொர்?
a) அதியமான்
b) பாண்டியன் கநடுஞ்கசழியன்
c) தசரன் கசங்குட்டுவன்
d) குதலாத்துங்கன்

b) வீரமாமுனிவர்

51) "அறிவு உண்ைொகுக" என்று வொழ்த்தியவர் யொர்?

c) ோயுமானவர்
d) பள்ளியகரம் கந்ேசாமிப் புலவர்
43) விருத்தப்பொவொல் அமைந்த முதல் கொப்பியம் எது?
a) மணிதமகழல

b) வழளயாபதி

c) சீவகசிந்ோமணி

d) சிலப்பதிகாரம்

44) அகவற்பொவொல் அமைந்த நூல் எது?
a) அகநானூறு
b) கலித்கோழக
c) குறுந்கோழக
Learning Leads To Ruling

a) அறவண அடிகள்

b) சித்திராபதி

c) அரசமாதேவி

d) மணிதமகழல

52)

ைணிபைகமையில்

கூறப்படும்

குற்றத்தின்

வமககள் எத்தமை
a) 3

b) 4

c) 6

d) 10

53) ததொமை விகற்பம் அமைவதற்கு எத்தமை சீர்கள்
பதமவ
a) மூன்று

b) நான்கு

c) இரண்டு

d) ஏழு
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இளவைென்"

என்று

வைங்கப்படுபவர் யொர்?

c) நான்கு

d) எட்டு

63) இமைக்கொைத்தில் பதொன்றிய இமெ நூல் எது?

a) திருத்ேக்கத்தேவர்

b) ஞானக்கூத்ேன்

a) கபருநாழர

b) கபருங்குருகு

c) ஈதராடு ேமிைன்பன்

d) இந்திரன்

c) தேவாரம்

d) கபரிய புராண கீர்த்ேழன

55) "வொடிவொெல்" என்ற நூமை இயற்றியவர் யொர்?

64) தைொழியின் அடிப்பமை எது?

a) மீனாட்சி சுந்ேரனார்

b) மீனாட்சி

a) ஒளி

b) எழுத்து

c) சி.சு கசல்லப்பா

d) கஜயகாந்ேன்

c) கசால்

d) ஒலி

56) சுஜொதொ இயற்றிய நூல்களுள் அல்ைொதது எது?

65)

உண்மைதயொளி

a) கணிப்கபாறியின் கழே

வொக்கினிபை ஒளி உண்ைொகும்" என்று பொடியவர்

b) அன்று தவறு கிைழம

யொர்?

c) சிலிக்கன் சில்லு புரட்சி

a) பாரதியார்

b) பாரதிோசனார்

d) அடுத்ே நூற்றாண்டு

c) கம்பர்

d) திருமூலர்

57) ஈபைொடு தமிைன்பன் இயற்றிய நூல் எது?

66) கந்தபுைொணக் கீர்த்தமை என்பது

a) வரும் தபாகும்

b) முப்பட்ழை நகரம்

a) இழசநூல்

b) நாைக நூல்

c) ேமிழ் அைகியல்

d) தோனி வருது

c) இயல் நூல்

d) நாட்டிய நூல்

"உள்ளத்தில்

உண்ைொயின்

58) அப்துல் ைகுைொன் பிறந்த ஆண்டு

67) "கொல்வொய் இல்ைொத இைத்தில் தபய்த ஒளி

a) 1937

b) 1947

c) 1957

d) 1952

ைமைபய கவிமத" என்பது யொருமைய கூற்று?

59) ைபைொன்ைணியத்தின்ஆசிரியர் தபயர் என்ை?
a) சுப்பிரதீபக் கவிராயர்
b) நவநீேகிருஷ்ண பாரதியார்
c) தகாைகநல்லூர் சுந்ேர ஸ்வாமிகள்
d) கதிழர தவலன்
60) அகநொனூற்மற ததொகுத்தவர் யொர்?
a) உருத்திரசன்மர்
b) உக்கிரப் கபருவழுதி
c) பாண்டியன் கநடுஞ்கசழியன்
d) இளங்தகா அடிகள்
61) "வொய்தைொழிக் கபிைன்" என்றவர் யொர்?
a) கபருங்குன்றூர் கிைார்
b) இளங்கீரனார்

b) தவார்ட்ஸ்கவார்த்

c) ஜான்சன்

d) கீன்ஸ்

68) "கைைொ" என்னும் தெொல் உணர்த்தும் தபொருள்
a) மான்

b) ஆடு

c) காட்கைருழம

d) மனிேன்

69) "தெப்புப்படிைக்கமை" பதொன்றிய கொைம் எது?
a) தசாைர்கள்

b) தசரர்கள்

c) பாண்டியர்கள்

d) பல்லவர்கள்

70)

பொைதிக்கு

ைகொகவி

என்னும்

பட்ைத்மத

வைங்கியவர் யொர்?
a) துழரராஜன்

b) வ.ரா

c) ஞானியார் அடிகள்

d) உமாபதி சிவாச்சாரியார்

71) "திைொவிைர்களின்

புனிதைொை

தைொழி

தமிழ்

தைொழி" எைக் கூறியவர் யொர்?

c) இளங்தகாவடிகள்
d) நக்கீரனார்
62) பொஞ்ெொலி ெபதத்தின் ெருக்கங்கள் எத்தமை?
a) ஆறு

a) கீட்ஸ்

b) ஐந்து

Learning Leads To Ruling

a) சி ஆர் கரட்டி

b) பாரதியார்

c) கால்டுகவல்

d) ஈராஸ் பாதிரியார்

72) பவறு எம்தைொழியிலும் இல்ைொத பொவமக எது?
a) வஞ்சிப்பா

b) கலிப்பா
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d) கவண்பா

a) திருக்தகாஷ்டியூர்

b) திருக்கழையூர்

73) "சிறந்த பத்து" எை அமைக்கப்படும் நூல் எது?

c) காழளயார் தகாவில் d) சிவகங்ழக

a) முதுகமாழிக்காஞ்சி

b) நாலடியார்

82) "ைொண்புமை ைைபின் ைதுமை" என்று ைதுமைமய

c) நான்மணிக்கடிழக

d) திருக்குறள்

வர்ணிக்கும் நூல் எது?

74) இளந்தத்தமை சிமறமீட்ைவர் யொர்?

a) சிலப்பதிகாரம்

b) மணிதமகழல

a) தமாசிகீரனார்

b) இளங்தகா அடிகள்

c) வழளயாபதி

d) சீவகசிந்ோமணி

c) தகாவூர்கிைார்

d) கபருஞ்சித்திரனார்

83) "நொன்ைொைக் கூைல்" எை வைங்கப்படும் ஊர் எது?

75) "தமிழ் படித்தொல் அறம் தபருகும்" என்று பொடியவர்

a) மதுழர

b) திருவஞ்ழசக்களம்

யொர்?

c) வை தகரளம்

d) கும்பதகாணம்

a) வரேராசனார்

b) கபருஞ்சித்திரனார்

84) ஐங்குறுநூற்றின் கைவுள் வொழ்த்து

c) பாரதியார்

d) பாரதிோசனார்

பற்றியது?

யொமைப்

76) திரிகடுகத்தில் எத்தமை தவண்பொக்கள் உள்ளை

a) பிரம்மன்

b) விஷ்ணு

a) 88

b) 82

c) 100

d) 101

c) சிவன்

d) ஊர்த்துவ ோண்ைவன்

77) "கணிதத் திறமையொல் விஞ்ஞொை உைகிமை
பிைமிக்கச்

தெய்து

இைத்மத

தபற்ற

வைைொற்றில்
பிறவி

குறிப்பிைத்தக்க

கணித

பைமத

ைொைொனுஜைொர்" என்று பொைொட்டியவர் யொர்?
a) லால் பகதூர் சாஸ்திரி
b) இந்திரா காந்தி
c) ஜவஹர்லால் தநரு

a) அதியமான்

b) நள்ளி

c) கில்லி

d) பாரி

86) "பூக்களில் சிறந்த பூ பருத்திப்பூ" என்று யொர்
கூறியது?
a) கபருஞ்சித்திரனார்

b) பாரதிோசனார்

c) பாரதியார்

d)

திரு

வி

கல்யாண

சுந்ேரனார்

d) காமராஜர்
78) தென்மையில் கணித அறிவியல் நிறுவைம்
ததொைங்கப்பட்ை ஆண்டு
a) 1972

b) 1973

c) 1974

d) 1982

79) கட்புைைொம் இன்பத்மத தைவல்ைது
a) ஓவியக் கழல

b) ஆைற் கழல

c) சிற்பக்கழல

d) எழுத்துக்கழல

80) "இருபதொம் நூற்றொண்டின் மிகப் தபரிய கணித
பைமத ைொைொனுஜம்" என்று யொர் பொைொட்டிைொர்?
a) கபல்

85) 'நமைப் பரிகொைம் முட்ைொது தகொடுத்தவன்' யொர்?

b) லிட்டில்வுட்

c) ஜூலியன் ஹக்ஸுலி d) இந்திரா காந்தி
81) சிவகங்மக ைருதுபொண்டியர் ைமறவொக இருந்த
இைம் எது?
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87) வள்ளைொர் ெைைெ ென்ைொர்க்க ெங்கத்மத நிறுவிய
ஆண்டு
a) 1867

b) 1872

c) 1865

d) 1863

88)

உபவெொ

நிமைவு

நூல்

நிமையம்

எங்கு

அமைந்துள்ளது?
a) உத்ேமோனபுரம்

b) கசன்ழன

c) கும்பதகாணம்

d) திருமழறக்காடு

89) கீழ்கொண்பமவகளில்

ெைதவளியில்

வொைொத

பறமவ எது?
a) மஞ்சள் சிட்டு

b) தூக்கணாங்குருவி

c) கசங்காகம்

d) பவளக்காலி

90)

"தவள்ளிப்

பனிைமையின்

மீதுைொவுபவொம்"

என்று பொடியவர் யொர்?
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a) இராமசாமி

b) பாரதியார்

95) தவத்பதொடு தொைமும் ஒருங்பக தெய்ததற்கு ஈடு

c) பாரதிோசனார்

d) ோராபாரதி

எது?

91) வொசிக்கத் தகுந்தமவ என்று பநரு கூறிய

a) உண்ழம தபசுேல்

b) ஒழுக்கம் உழைழம

புத்தகங்கள் யொருமையது?

c) ஆக்கமுழைழம

d) அன்னோனம் கசய்ேல்

a) காளிோசரின் சகுந்ேலம்

96)

b) கபர்னாட்ஷாவின் ஆங்கில நாைகம்

கண்டுபிடித்ததற்கொக பைரி கியூரிக்கு இைண்ைொவது

c) ைால்ஸ்ைாய் நூல்கள்

முமறயொக பநொபல் பரிசு கிமைத்த ஆண்டு

d) தமற்கண்ை எழவயுமில்ழல

a) 1915

b) 1903

c) 1901

d) 1911

92) தவட்ைதவளிமயபய கைவுளொக வழிபட்ைவர் யொர்?
a) கடுகவளி சித்ேர்

b) விளம்பிநாகனார்

c) சமண முனிவர்

d) அகத்தியர்

93) "தபண்களுக்கு நமகபயொ அைகொை உமைபயொ
முக்கியமில்மை அறிவும் சுயைரியொமதயும் தொன்
முக்கியம்" என்று கூறியவர் யொர்?
a) கபரியார்

b) பாரதியார்

c) பாரதிோசனார்

d) துழரமாணிக்கம்

94) நிைக்கிைொர்

ஒலிப்பிலும்

ஆைய

b) பசும்கபான் முத்துராமலிங்கத் தேவர்
c) தநோஜி
d) அம்தபத்கர்

ையிைொப்பூர்

அணு

கபொலீஸ்வைர்

எமைமய

சிவொையத்மத

பொடியவர் யொர்?
a) அப்பர்

b) திருஞானசம்பந்ேர்

c) கபரியாழ்வார்

d) சுந்ேரர்

98) தமிமை தெம்தைொழி எை நிமைநொட்டுவதற்கு
உரிய

ெொன்றுகளொய்

அமைந்த

தெவ்வியல்

இைக்கியங்களில் எண்ணிக்மக எத்தமை?
நுமைவுப்

பபொைொட்ைத்திலும் முன் நின்று பபொைொடியவர் யொர்?
a) ராஜாஜி

97)

பைடியத்தின்

a) 30

b) 40

c) 31

d) 41

99) திமணைொமை நூற்மறம்பது என்ற நூலின்
ஆசிரியர் யொர்?
a) காரியாசான்

b) கணிதமோவியார்

c) கபாய்ழகயார்

d) கூைலூர் கிைார்

100) அறிவு நுட்பத்மத விை சிறந்தது எது?
a) கற்றது மறவாழம

b) வாய்ழம உழைழம

c) தநாயின்றி வாழ்ேல் d) நன்ழம கசய்ேல்

Learning Leads To Ruling

Page 6 of 7

Group 4 GT Model Test

Prepared By www.winmeen.com

Group 4 VAO General Tamil Model Test 5 – 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
c
b
d
c
a
b
c
d
c
a
c
c
a
a
a
c
b
c
a
c
c
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
b
a
b
d
a
d
c
d
b
c
a
b
c
b
a
c
d
c
a
c
b
a
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
a
d
b
a
c
b
d
a
c
a
d
b
c
d
a
a
a
c
d
b
a
b
a
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
c
b
a
b
c
a
a
a
c
b
d
c
b
d
b
b
a
a
b
a
d
b
d
b
a
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