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SAT – MODEL TEST 

கணிதம் 
 
91. விகிதமுறு எண்களின் கூட்டல் சமனி_____ ஆகும். 
 1) 0    2) 1    3) –1     4) 2 
 

92. கீழ்க்காணும் எண்களில் முழு கன எண் எது ? 
 1) 125    2) 36    3) 75    4) 100 
  
93. ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் 84 சச.மீ. அதன் கால் வட்டத்தின் சுற்றளவு______ 
 1) 150 சச.மீ   2) 120 சச.மீ   3) 21 சச.மீ     4) 42 சச.மீ 
 
94. (9.6)2 = _____ 
 1) 9216   2) 93.6   3) 9.216    4) 92.16 
 
95. 6x2-x-15 இன் காரணிகள் (2x+3) மற்றும் ______ 
 1) (3x–5)   2) (3x+5)    3) (5x–3)    4) (2x–3)  
 
96. 6 சசமீ மூலைவிட்ட நீளமுடைய சதுரத்தின் பரப்பளவு _______ 
 1) 20  2) 36    3) 30    4) 18 
 
97. ஒரு சாய்சதுரம் ______ சமச்சீர் ககாடுகலள சகாண்டது. 
 1) 8    2) 4     3) 2    4) பை 
 
98. எந்த ஒரு வட்டத்திலும் ஆரத்திற்குச் சமமான நாண் லமயத்தில் ________ககாணத்லத 

உண்டாக்கும். 
 1) 300   2) 600    3) 900    4) 1200     

 
99. ஒரு சக்கரம் 3 வினாடிகளில் 48 முலற சுழல்கிறது. 30 வினாடிகளில் அச்சக்கரம் எத்தலன 

முலற சுழலும் ? 
 1) 480   2) 360    3) 120    4) 240 
 
100. முதல் 7 இயல் எண்களின் இலடநிலை அளவு _________. 
 1) 7    2) 6     3) 5     4) 4 
 
101. 8 எண்களின் சராசரி 33. ஒவ்வ ாரு எண்ணில் இருந்தும் 3-ஐ கழித்தால் 
 1) சராசரி மாறாது    2) சராசரி 3 குடறயும்   
 3) சராசரி 3 கூடும்    4) சராசரி 3 மைங்கு குடறயும் 
 
102. ஓர் எண்ணின் மூன்றில் ஒரு பங்கின் இரண்டில் ஒரு பங்கின் ஐந்தின் ஒரு 
    பங்கு 15 எனில் அவ்சவண்லணக் காண்க: 
 1) 400   2) 480    3) 450   4) 350 
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103. சபாது லமய வட்டத்தில்____ இருக்கும். 
 1) சபாது ஆரங்கள் 
 2) சபாது லமயம்   
 3) சபாது லமயம் மற்றும் சவவ்கவறு ஆரங்கள் 
 4) சவவ்கவறு லமயம் சவவ்கவறு ஆரங்கள் 
 

104. தீர்க்க : =  14+y 
 1) -14  2) 16   3) -16    4) 5 
 
105. சபருக்கல் கநர்மாறு இல்ைாத எண் 

 1) -5   2)    3) 0    4) 1 

 
106. இரு விகிதமுறு எண்களுக்கு இலடயில் உள்ள விகிதமுறு எண்களின் எண்ணிக்லக 
 1) 2    2) 0   3) 3    4) மிகப்சபரிய எண்ணிக்லக 
 
107. a-8  = (4)-4 எனில் a =  
 1) 2    2) -2   3) 4     4) 16 
 
108. (19)4 என்பதன் விரிவாக்கத்தில் 1 ஆம் இடத்தில் அலமயும் இைக்கம் 
 1) 8    2) 6     3) 9     4) 1 
 
109. ஒரு நாற்கரத்திலன வலரய குலறந்தபட்ச கதலவ 
 1) 3 பக்கங்கள், 1 மூலைவிட்டம்  2) 3 பக்கங்கள், 1 ககாணம்  
 3) 4 பக்கங்கள்     4) 4 பக்கங்கள், 1 ககாணம் 
 

110.   = 0 என்பதற்கு 

 1) ஒருதீர்வு உண்டு    2) தீர்வு கிலடயாது  
 3) 2 தீர்வுகள் உண்டு    4) அதிக தீர்வுகள் உண்டு 
 
111. 1 + 3 + 5 + 7+ ................ + 99 = 
 1) 502    2) 512    3) 492   4) 1002 

 
112. (x2 + 6x + 9) = (x + 3)(x - a) எனில்   ‘a’ என்பது  
 1) -3    2) 3    3) 2     4) -2 
 
113. (0.9)2  + (0.1)2 + 2(0.09) = 
 1) 0.1    2) 0.9    3) 2     4) 1 
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114.  233  %  பின்னமாக மாற்றுக 
  1) 3      2) 1    3) 33    4) 2  
 
115. A(5,3) , B(-3,3) , C(-3,-4) , D(5,-4) ஆகிய புள்ளிகலள இலணத்தால் கிலடக்கக்கூடிய வடிவம் எது? 
 1) சதுரம்    2) நாற்கரம்    3) முக்ககாணம்   4) சசவ்வகம். 
 

அறிவியல் 
 
116. சரியான கூற்றிடனத் ததர்வு வசய்க 
 1) அைர்த்தி =     2) அைர்த்தி =   
 3) அைர்த்தி = நிடற × பருமன்  4) அைர்த்தி = எடை × நிடற 
 
117. கீழ்கண்ை ற்றுள் அைர்த்தி அதிகமுள்ள திர ம் எது? 
 1) மண்வணண்வணய் 2) நீர்  3) வபட்தரால்  4) பாதரசம் 
 
118. ஒரு வபாருள் ஒரு  ினாடியில் அடையும் இைப்வபயர்ச்சி __________ எனப்படுகிறது. 
 1) முடுக்கம்  2) த கம்    3) திடசத கம் 4) எதுவுமில்டை 
 
119. இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி டமயம் உள்ள இைம் ___________ 
 1) எண்ணூர்  2) தூத்துக்குடி 3) வநய்த ைி  4) கல்பாக்கம் 
 
 
120. எைக்ட்ரான்களின்  இயக்கம் எவ் ாறு அடழக்கப்படுகிறது? 
 1) மின்தனாட்ைம் 2) மின்னூட்ைம்     3) மின்தடை    4) மின்னழுத்தம் 
 
121. படிம எரிவபாருள் என அடழக்கப்படு து 
 1) நிைக்கரி  2) வபட்தராைியம்   3) இயற்டக எரி ாயு  4) இட  அடனத்தும் 
 
122. சூரிய மின்கைனில் ஏற்படும் மாற்றம் 
   1) மின்னாற்றல் ஒைி ஆற்றைாக   2) இயக்க ஆற்றல் எந்திர ஆற்றைாக 
   3) ஒளி ஆற்றல் மின்னாற்றைாக   4) ஒைி ஆற்றல் மின்னாற்றைாக 
 
123. வபாருளின் அளவு ________ என்ற அைகால் குறிக்கைாம் 
 1) வகல் ின்  2) தமால்  3) ைிட்ைர்  4) தகண்டிைா 
 
124. கீழ்கண்ை ற்றுள் மின்சுடமயற்றது எது? 
 1) புதராட்ைான்   2) எைக்ட்ரான்   3) நியூட்ரான்   4) இட  அடனத்தும் 
 
125. மின்முைாம் பூசப்பைத ண்டிய வபாருள் _________ மின் ாயாகச் வசயல்படும். 
 1) எத்ர்மின் ாய்    2) தநர்மின் ாய்  
 3) தநர் மற்றும் எதிர் மின் ாய்  4) எதுவுமில்டை 

www.Padasalai.Net                                                www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2014/02/nmms-exam-study-materials.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



NMMS – KUMARATCHI BLOCK, CUDDALORE DIST. 
 
126. அணுக்கடள ஆக்கத ா அழிக்கத ா முடியாது என்ற கருத்டத வ ளியிட்ை ர் ____________. 
 1) ப்வரஸ்ட்   2) தே.தே.தாம்சன் 3) ைால்ைன்  4) ை ாய்சியர் 
 
127. அமிைம் பற்றிய பின் ரும் கூற்றுகளில் சரியானடத ததர்வு வசய்க 
 1) அமிைம் கசப்பு சுட யுடையது 
 2) திராட்டசயில் உள்ள அமிைம் சிட்ரிக் அமிைம் 
 3) அமிைம் சி ப்பு ைிட்மஸ் தாடள நீைமாக மாற்றுகிறது 
 4) அமிைம் என்ற  ார்த்டத அசிைஸ் எனும் இைத்தீன் வமாழியிைிருந்து வபறப்பட்ைது 
 
128. மீத்ததன் –இன் குறியடீு 
 1) NaCl   2) CH4   3) NH3   4) C6H12O6 
 
129. த றுபட்ை ஒன்றிடனத் ததர்வு வசய்க 
 1) டநட்ரேன்  2) கார்பன்    3) சல்பர்  4) காப்பர் 
 
130. த றான இடணடய ததர்வு வசய்க 
 1) தசாடியம் கார்பதனட்  – சைட  தசாைா தயாரிக்க 
 2) காப்பர் சல்தபட்   – மனித உைல் சீராக இயங்க 
 3) வபாட்ைாசியம் டநட்தரட் – வ டிமருந்து 
 4) தசாடியம்-டப-கார்பதனட் – வராட்டி தயாரிக்க 
 
131. ”தகைியம்” என்ற வபயர் கீழ்கண்ை எந்தத் தனிமத்டத குறிக்கிறது? 
 1) வபாட்ைசியம் 2) தங்கம்    3) தசாடியம்  4) சில் ர் 
 
132. Br என்ற குறியடீு எந்தத் தனிமத்டத குறிக்கிறது? 
 1) பிஸ்மத்  2) வபரிைியம்  3) புதராமின்  4) தபாரான் 
 
133. கண்ணாடிடய கடரக்கக் கூடியது __________ 
 1) டைட்தராஃபுளூரிக் அமிைம்  2) டைட்தரா குதளாரிக் அமிைம் 
 3) கந்தக அமிைம்    4) டநட்ரிக் அமிைம் 
 
134. கீழ்கண்ை ற்றுள் குடிநீராகவும் கடரப்பானாகவும் பயன்படு து _______ 
 1) டைட்ரேன் ஆக்டைடு  2) சுக்தராஸ்  
 3) தசாடியம் குதளாடரடு   4) கால்சியம் கார்பதனட் 
 
135. கண்ணாடித்துண்டு பட்டுத்துணியில் ததய்க்கப்படும் தபாது வபறப்படு து _______. 
 1) எதிர் மின்னூட்ைம்   2) தநர் மின்னூட்ைம் 
 3) தநர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்ைம் 4) மின்னூட்ைம் வபறாது 
 
136. இது டர கண்ைறியப்பட்டுள்ள தனிமங்களின் எண்ணிக்டக __________ 
 1) 118   2) 181   3) 128   4) 188 
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137. மனித வசரிமான மண்ைைத்தில் அடமயாத  உறுப்பு எது? 
 1) இடரப்டப 2)  ாய்  3) கல்லீரல்  4) இதயம் 
 
138. மனிதனின் இதயத்துடிப்பு நிமிைத்திற்கு சராசரியாக எத்தடன முடற? 
 1) 54   2) 180   3) 72   4) 90 
 
139. கரப்பான்பூச்சியின் சு ாச உறுப்பு ___________ 
 1) வசவுள்கள்  2) நுடரயரீல்  3) காற்றுத்துடளகள் 4) ததால் 
 
140. சரியான கூற்டறத் ததர்வு வசய்க 
    (i) சு ாசித்தல் உயிருள்ள வசல்களில் நடைவபறும் 
    (ii) சு ாசித்தல் என்பது இரவு, பகல் எனத் வதாைர்ந்து நடைவபறும் கழ் ாகும். 
    (iii) நாம் சு ாசிக்கும் தபாது ஆக்ைிேடன உள்ளிழுத்து கார்பன்-டை-ஆக்டைடை 
       வ ளி ிடுகிதறாம். 
 1) (i),(ii) - சரி    2) (i),(iii) - சரி  3) அடனத்தும் சரி  4) அடனத்தும் த று 
 
141. காய்ைர் (முன் கழுத்து கழடை) தநாயுைன் வதாைர்புடைய சுரப்பி எது? 
 1) டதராய்டு  2) பிட்யூட்ைரி 3) அட்ரீனல்  4) கடணயம் 
 
142. மனித உைைின் ஒவ்வ ாரு வசல்லும் _________ குதராதமாதசாம்கடளக் வகாண்டுள்ளன. 
 1) 64   2) 46   3) 36   4) 23 
143. ”அனமீியா” என்பது 
 1) இரத்த சி ப்பணுக்கடள குறிக்கிறது 
 2) இரும்புச் சத்து குடறபாட்டினால் ஏற்படும் தநாய் 
 3) மனிதனுக்கு ஏற்பைக் கூடிய ட ரஸ் தநாய் 
 4)  ிைங்குகளுக்கு ஏற்பைக் கூடிய பாக்டீரியா தநாய் 
 
144. த றான இடணடய ததர்ந்வதடு: 
 1) ஒட்டுண்ணி – பாக்டீரியா  2) சாறுண்ணி – அகாரிகஸ் 
 3) கூட்டுயிரி – டைக்கன்கள்    4) பூஞ்டச தநாய் – டமக்தகாடரசா 
 
145. தா ர உைகின் முதன்டமயான இரு வபரும் பிரிவுகள் 
 1) பிடரதயாடபட்டுகள் & வைரிதைாடபட்டுகள் 
 2) ேிம்தனாஸ்வபர்ம்கள் & ஆஞ்சிதயாஸ்வபர்ம்கள் 
 3) ஒரு ித்திடை தா ரம் & இரு ித்திடை தா ரம் 
 4) பூ ாத்தா ரம் & பூக்கும் தா ரம் 
 
146. அதயாடின் கீழ்கண்ை எதிைிருந்து வபறப்படுகிறது? 
 1) தைமிதனரியா 2) சர்காைம் 3) கிளாமிதைாதமானஸ் 4) ஆக்ைில்ைதைாரியா 
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147. கீழ்கண்ை ற்றில் எதில் பச்டசயம் காணப்படுகிறது? 
 1) குதளாரன்டகமா  2) பாரன்டகமா  3) தகாைன்டகமா  4) ஸ்கிளரீன்டகமா 
 
148. சுருள்  டி  பாக்டீரியா எவ் ாறு அடழக்கப்படுகிறது? 
 1) காக்கஸ்     2) தபசில்ைஸ்   3) ஸ்டபரில்ைம்   4)  ிப்ரிதயா 

 
சமூக அறிவியல் 

 
149. சரியானடத ததர்வு வசய்க: 
 1) சியால் = சிைிக்கா + அலுமினியம்  2) சிமா = சிைிக்கா + வமக்னசீியம் 
 3) டநஃப் = நிக்கல் + இரும்பு   4) இட  அடனத்தும் 
 
150. ரிக்ைர் அளவுதகாைில் பயன்படுத்தப்படும் அைகுகள் 
 1) 0 முதல் 7  டர    2) 0 முதல் 9  டர  

3) 0 முதல் 9.5  டர     4) 0 முதல் 8  டர 
 
151. தில் ாரா ஆையம் யாருடைய கட்டிைக் கடைக்கு சான்றாக  ிளங்குகிறது? 
 1) முகைாயர்கள்  2) இராசபுத்திரர்கள்   3) மராட்டியர்கள்  4) அதரபியர்கள் 
 
152. எல்தைாரா ின் டகைாசநாதர் குடை டரக் தகாயிடை உரு ாக்கிய ர் 
 1) முதைாம் கிருஷ்ணர்  2) இரண்ைாம் கிருஷ்ணர்  
 3) தந்திதுர்கா    4) இரண்ைாம் புைிதகசி 
 
153. ‘ ாதாபி வகாண்ைான்’ என அடழக்கப்பட்ை ர் __________ 
 1) இரண்ைாம் நரசிம்மன்  2) முதைாம் நரசிம்மன் 
 3) முதைாம் மதகந்திரன்  4) இரண்ைாம் நந்தி ர்மன் 
 
154. ஆண்ைாள் இயற்றிய நூல் 
 1) திருப்பாட  2) தத ாரம்   3) இராமாயணம்   4) கைிங்கத்துப்பரணி 
 
155. வைல்ைி சுல்தான்  ம்சத்தின் சரியான  ரிடச முடற 
    1) மாம்லுக் மரபு – துக்ளக் மரபு – கில்ேி மரபு – தைாடி மரபு – டசயது மரபு 
    2) மாம்லுக் மரபு – தைாடி மரபு - துக்ளக் மரபு – கில்ேி மரபு – டசயது மரபு 
    3) மாம்லுக் மரபு – துக்ளக் மரபு – கில்ேி மரபு – தைாடி மரபு – டசயது மரபு 
    4) மாம்லுக் மரபு – கில்ேி மரபு – துக்ளக் மரபு – டசயது மரபு – தைாடி மரபு 
  
156. இரண்ைாம் பானிபட் தபார் (கி.பி. 1556) யாருைன் வதாைர்புடையது? 
 1) பாபர் 2) ஔரங்கசீப் 3) அக்பர்  4) வெர்ொ 
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157. கி.பி. 1526 முதல் பானிபட் தபார் பற்றிய சரியான கூற்டற ததர்வு வசய்க 
 1) தைாடி  ம்சம் முடிவுக்கு வகாண்டு ரப்பட்ை தபார் 
 2) முகைாயப் தபரரசு உரு ாகக் காரணமான தபார் 
 3) இப்ராகிம் தைாடி மற்றும் பாபர் இரு ருக்கும் இடைதய நடைவபற்ற தபார் 
 4) அடனத்தும் சரி 
 
158. இந்து முஸ்ைிம் ஒற்றுடமடய  ைியுறுத்திய ர் 
 1) கபரீ்  2) குருநானக்  3) இராமானுேர் 4) சங்கராச்சாரியார் 
 
159. அக்பரின் அட யிடன அைங்கரித்த இடசஞானி 
 1) அபரீ்குஸ்ரு  2) அல்ைசானிவபத்தனா  3) நந்திதிம்மண்ணா   4) தான்வசன் 
 
160. நாதிர்ொ படைவயடுப்பு நடைவபற்ற ஆண்டு 
 1) கி.பி. 1839  2) கி.பி. 1739  3) கி.பி.1769  4) கி.பி. 1793 
 
161. கி.பி. 1610 –ல் பழத ற்காட்டில்  ாணிப தளத்டத நிறு ிய ர் _________. 
 1) தபார்ச்சுகீசியர்  2) ஆங்கிதையர்கள்  3) ைச்சுக்காரர்கள்  4) தைனிஷ்காரர்கள் 
 
162. கி.பி. 1615 –ல் இந்தியாவுைன்  ியாபாரம் வசய்ய ேைாங்கீரிைம் அனுமதி வபற்ற  
    ஆங்கிதையர் 
 1)  ில்ைியம் ைக்கின்ஸ்  2) முதைாம் தேம்ஸ் 
 3) சர் தாமஸ் தரா   4) இரண்ைாம் சார்ைஸ் 
 
163. த றான கூற்டற ததர்வு வசய்க 
 1) பிளாசிப் தபார் 1757 ல் நடைவபற்றது 
 2) பிளாசிப் தபாருக்கு காரணமாக அடமந்தது இருட்ைடற துயரச்சம்ப ம் 
 3) இருட்ைடற துயரச்சம்ப த்தில் வகால்ைப்பட்ை ர்கள் ைச்சுக்காரர்கள் 
 4) பிளாசிப் தபாரில் சிராஜ்-உத்-வதௌைா ததாற்கடிக்கப்பட்ைார் 
 
164. மூன்றாம் கர்நாைகப் தபாருைன் வதாைர்புடைய உைன்படிக்டக _________. 
 1) அய்ைாெதபல் 2) பாண்டிச்தசரி 3) பாரீஸ் 4) வசன்டன 
 
165. ”நீை நீர்க் வகாள்டக” யாடர நிடனவுபடுத்துகிறது? 
 1) பிரான்சிஸ்-தகா-டி-அல்வமய்ைா  2) அல்தபான்ைா-டி-அல்புகர்க் 
 3)  ாஸ்தகாைகாமா   4) பார்த்ததைாமியாையஸ் 
 
166. ’ பான்ேியா ’ என்பதன் வபாருள் 
 1) எல்ைா நிைமும்  2) எல்ைா நீரும்   3) தபராழி   4)வபருவ டிப்பு 
 
 
 

www.Padasalai.Net                                                www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2014/02/nmms-exam-study-materials.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



NMMS – KUMARATCHI BLOCK, CUDDALORE DIST. 
 
 
167. நிைநடுக்கம் பற்றிய பின் ரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது? 
 1) முதல்நிடை அடைகள் S அடைகள் எனப்படுகின்றன. 
 2) இரண்ைாம் நிடை அடைகள் P அடைகள் எனப்படுகின்றன. 
 3) நிைநடுக்க அடைகடள உட்புற அடைகள், தமற்புற அடைகள் என  
        இரு டகயாகப் பிரிக்கைாம். 
 4) பூமியின் அதிகப்படியான அழிவுக்கு காரணமான நிைநடுக்க அடைகள்  
        உட்புற அடைகள் ஆகும். 
 
168. பனியாறுகள் பறித்வதடுத்தல் நிகழ் ினால் ஏற்படும் நாற்காைி தபான்ற  
    அடமப்டபக் வகாண்டிருக்கும் நிைத்ததாற்றம் 
 1) ஓங்கல்  2) பிரமிடு  3) பர்கான்  4) சர்க் 
 
169. பு ியின்  ளிமண்ைைத்தில் அதிக அளவு உள்ள  ாயு 
 1) ஆக்ைிேன் 2) கார்பன்–டை-ஆக்டைடு  3) டநட்ரேன்  4)ஓதசான் 
 
170. கைல் மட்ைத்தில் நிைவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு 
 1) 1013 மில்ைிபார்  2) 1031 மில்ைிபார்   3) 1020 மில்ைிபார்   4)1033 மில்ைிபார் 
 
171. த றுபட்ை ஒன்றிடன ததர்வு வசய்க 
 1) மிஸ்ட்ரல்  2) லூ  3) சிராக்தகா  4) சின்னூக் 
 
172. கீழ்கண்ை ற்றுள் எது இயற்டக தபரிைர் இல்டை 
 1) நிைநடுக்கம்   2) எரிமடை வ டிப்பு  3) காட்டுத்தீ   4) அணுகுண்டு வ டிப்பு 
 
173. ஆரல் ாய்வமாழி எதற்கு புகழ்வபற்றது? 
 1) சூரிய மின்சாரம்    2) காற்றாடை மின்சாரம்   

3) கைைடை மின்சாரம்   4) அணு மின்சாரம் 
 

174. வதாழிற்சாடைகள்  ளர்ச்சியடைய உத ிபுரியும் தசட  
 1) த ட்டையாடுதல் 2) தபாக்கு ரத்து 3) தமய்த்தல்  4) த ளாண்டம 
 
175. கீழ்கண்ை ற்றுள் எரிவபாருள் கனிமம் அல்ைாதது எது? 
 1) ஆஸ்வபஸ்ைாஸ்  2) ததாரியம்  3) யுதரனியம் 4) நிைக்கரி 
 
 
176. த றான கூற்டற ததர்ந்வதடு: 
 1) தகாதுடம ஒரு மிதவ ப்பமண்ைைப் பயிராகும். 
 2) வநல்  ளர் தற்கு சராசரியாக 24oC தட்பவ ப்பநிடை ததட . 
 3) இந்தியா ில் மகாராஷ்டிரம் சணல் உற்பத்தியில் முதைிைத்தில் உள்ளது. 
 4) கரும்பு அயன மண்ைை புல் டக தா ரம் ஆகும். 
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177. ததசியகீதம் முதன்முதைாக பாைப்பட்ைது எப்தபாது? 
 1) டிசம்பர் 27, 1911  2) ேன ரி 26, 1950  3) ஆகஸ்டு 15, 1947  4) ேன ரி 26, 1930 
 
178. ததசிய ஆறு என்று அடழக்கப்படு து எது? 
 1) சிந்து  2) பிரம்மபுத்திரா  3) கங்டக  4) தகாதா ரி 
 
179. நிை அளவு அடிப்படையில் இந்தியா உைகின் ______ வபரிய நாைாகத் திகழ்கிறது. 
 1) இரண்ைா து 2) மூன்றா து  3) ஐந்தா து  4) ஏழா து 
 
180. அரசியல்  டரவுக்குழு ில் இைம்வபறாத ர் யார்? 
 1) பட்தைல்  2) அம்தபத்கர் 3) தக.எம். முன்சி  4) பி.எல். மிட்ைர் 
 
 

ALL THE BEST 

www.Padasalai.Net                                                www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2014/02/nmms-exam-study-materials.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



NMMS – KUMARATCHI BLOCK, CUDDALORE DIST. 

SAT -  MODEL TEST  - ANSWER KEY          
91. விகிதமுறு எண்களின் கூட்டல் சமனி_____ ஆகும். 
 1) 0    2) 1     3) –1     4) 2 

வி.எண் விடை வி.எண் விடை வி.எண் விடை வி.எண் விடை 

91 3 116 1 141 1 166 1 

92 1 117 4 142 2 167 3 

93 1 118 3 143 2 168 4 

94 4 119 4 144 4 169 3 

95 1 120 1 145 4 170 1 

96 4 121 4 146 1 171 1 

97 3 122 3 147 1 172 4 

98 2 123 2 148 3 173 2 

99 1 124 3 149 4 174 2 

100 4 125 1 150 2 175 1 

101 2 126 3 151 2 176 3 

102 3 127 4 152 1 177 1 

103 3 128 2 153 2 178 3 

104 3 129 4 154 1 179 4 

105 3 130 2 155 4 180 1 

106 4 131 1 156 3   

107 1 132 3 157 4   

108 4 133 1 158 1   

109 2 134 1 159 4   

110 2 135 2 160 2   

111 1 136 1 161 3   

112 1 137 4 162 3   

113 4 138 3 163 3   

114 4 139 3 164 3   

115 1 140 3 165 1   
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