
தேர்வு நாள் : 24/10/2017     கயாின் லிதேகள் லாட்சப் குழு 

 

8ம் லகுப்பு அமிலில் 
கயாின் லிதேகள் பகதல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

8ம் லகுப்பு அமிலில் 
1. புதேபடில ரிபபாருளுக்கு .கா? 

நியக்கரி, பபட்தாயிம், இற்தக ரிலாப 
 

2. பய ில்யின் ஆண்டுகளுக்கு பன் பூிில் புதேபண்ட ோலங்களும் 

லியங்குகளும் அேிக அழுத்ேத்ேினாலும் பலப்பத்ேினாலும் காற்மில்யாச் 

சூறயில் சிதேவுற்று ................ ாமிபள்ரன. 

புதேபடில ரிபபாருள் 
 

3. இந்ேிாலில் பேன்பேயில் நியக்கரி ங்கு தோண்டி டுக்கப்பட்டது? 

1774 

 

4. உயக அரலில் நியக்கரி உற்பத்ேிில் இந்ேிாலின் இடம் து? 

3 

 

5. உயகில் நியக்கரிின் 2/3 பங்கு ............ ல் கிதடக்கிமது 

அபரிக்கா, சனீா 
 

6. 300 ில்யின் ஆண்டுகளுக்கு பன்.......  லதக லரர்ந்ேிருந்ே ாட்சே 

ோலங்கள் ண்டக்குள் புதேபண்ண்டு, அேிக அழுத்ேத்ேினாலும், 

பலப்பத்ேினாலும் புதே படிலாக சிதேவுற்று பின் நியக்கரிாக 

ாமிபள்ரன. 

பபணி, காரான். 

 

7. நியக்கரிில் அேிக அரவு ....... இருக்கிமது. 

கார்பன் 
 

8. இமந்ே ோலங்கள் பதுலாக நியக்கரிாக ாற்மதடேல் ...... 

னப்படுகிமது. 

கார்பனாக்கல். 
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9. சதுப்பு நியங்கரியிருந்து கிதடக்கும் நியக்கரிில் அேிக அரவு 

காணப்படுலது ..... 

கந்ேகம். (சல்பர்) 

 

10. ரிப்பபாருள்கரில் உள்ர தைட்தாகார்பன் காற்மில் உள்ர ..... 

தலேிலிதன புரிலோல் ரிகின்மது. 

ஆக்ஸிஜன். 

 

11. ரிக்கும் தபாது ரிபபாருள்கரில் உள்ர பயக்கூறுகள் பிரவுபடுலோல் 

ற்படுலது ன்ன? 

அேிகான பலப்ப ஆற்மல் பலரிாகிமது. 

 

12. இற்தகில் கிதடக்ககூடி கருதநிமக் கனிான நியக்கரிில் 

காணப்படுலது ன்ன? 

கார்பன், தைட்ஜன், ஆக்ஸீஜன், தநட்ஜனின் தசர்ங்கள். 

 

13. நியக்கரி உண்டாேயின் பேல் படி து? 

பீட் 
 

14. பீட்டில் காணப்படும் கார்பனின் அரவு ன்ன? 

10-15 % 

 

15. ...... ரிக்கும் தபாது அேிக அரவு புதக உண்டாகும். 

பீட், யிக்தனட் 
 

16. பழுப்பு நிமத்ேில் காணப்படும் நியக்கரி து? 

யிக்தனட் 
 

17. யிக்தனடின் உள்ர கார்பனின் அரவு ன்ன? 

25-35% 

 

18. ின் உற்பத்ேிக்குப் பன்படும் நியக்கரி து? 

யிக்தனட் 
 

19. பன் நியக்கரி னப்படுலது து? 

பிட்டுினஸ் 
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20. பிட்டுினஸில் காணப்படும் கார்பனின் அரவு ன்ன? 

45-86% 

 

21. லடீு போறிற்சாதயகரில் ரிப்பபாருராகப் பன்படுலது ..... 

பிட்டுினஸ் 
 

22. கடின நியக்கரி னப்படுலது து? 

ஆந்ேதசட் 
 

23. ஆந்ேதசடில் உள்ர கார்பனின் அரவு ன்ன? 

87-97% 

 

24. அேிக அரவு பலப்ப ஆற்மதயப் பபற்ம நியக்கரி து? 

ஆந்ேதசட் 
 

25. காற்மில்யாச்சூறயில் நியக்கரிிதன பலப்பப்படுத்ேிச் சிதேக்கும் 

நிகழ்லின் பபர் ன்ன? 

நியக்கரிதச் சிதேத்துக் காய்ச்சி லடித்ேல்  

 

26. நியக்கரிிதனச் சிதேத்துக் காய்ச்சி லடிக்கும்தபாது ................. ஆகிதல 

கிதடக்கிமது. 

நியக்கரி லாப, அம்தானிாலின் நீர்க்கதசல், கரித்ோர், கல்கரி 
 

27. நியக்கரிின் பகுேிப் பபாருட்கரின் பன்கள் : 

நியக்கரி லாப 

சதல் ரிலாப 
 

அம்தானிா நீர்க்கதசல் 

உங்கள் ோரிக்க 
 

கரித்ோர் 

பநகிறி, லண்ணப்பூச்சு. நாப்ேயின் உருண்தட, பலடிப்பபாருட்கள் 
 

கல்கரி 

ரிபபாருள், ஃகு ோரித்ேயில் குதமப்பான். 
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28. பேன்பேயில் பபட்தாயிம் டுக்கப்பட்ட இடம் ? ஆண்டு ? 

பபனிசில்தலனிா (அபரிக்கா), 1859 

 

29. இந்ேிாலில் பபட்தாயிம் டுக்கப்பட்ட இடம் ? ஆண்டு ? 

க்கும் (Makkum), அஸ்ஸாம், 1867 

 

30. ணல், கரிண் படிவுகரால் சூறப்பட்டு அேிகப்படிான அழுத்ேம் ற்றும் 

பலப்பம் காணாக ......... உருலாகின. 

பபட்தாயிம் 
 

31. அேிக அரலில் பபட்தாயிம் உற்பத்ேி பசய்பம் நாடுகள் தல? 

குதலத், ஈாக், ஈான். ஷ்ா, பக்சிதகா, அபரிக்கா. 

 

32. இந்ேிாலில் பபட்தாயிம் கிதடக்கும் இடங்கள் தல? 

அஸ்ஸாம், குஜாத், காாஷ்டிா (பம்தப), ஆந்ேிா (தகாோலரி, 

கிருஷ்ணா), ேிழ்நாடு (காலிரிப்படுதக) 

 

33. பூிக்கடிில் துதரிட்டு ....... டுக்கப்படுகிமது. இவ்லாறு பபமப்படும் 

கருதநிமத் ேிலம் ........ னப்படும். 

பபட்தாயிம், கச்சா ண்பணய். 

 

34. பபட்தாயித்ேியிருந்து கிதடக்கப்பபறும் துதணப் பபாருட்கள் தல? 

பபட்தாயி லாப, பபட்தால், டூசல், ண்பணண்பணய் உவு ண்பணய், 

பாபின் பழுகு. 

 

35. பபட்தாயி துதணப் பபாருட்கள் வ்லாறு டுக்கப்படுகின்மன ? 

பபட்தாயித்ேியிருந்து லடித்து டுக்கப்படுகின்மன. 

 

36. பபட்தாயி சுத்ேிகரிப்பு ன்மால் ன்ன? 

பபட்தாயி துதணப்பபாருட்கதரப் பின்னக் காய்ச்சிலடித்ேல் கயன்  

பயம் பிரித்பேடுத்ேல் ஆகும். 

 

37. பின்னக் காய்ச்சி லடித்ேல் ன்மால் ன்ன? 

பலவ்தலறு பகாேிநிதயகள் பகாண்ட ேிலங்கரின் கயதலத பலப்ப 
படுத்ேிக் குரிச் பசய்து பிரித்பேடுக்கும் பதம. 
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38. பின்னக் காய்ச்சி லடித்ேல் கயனில் கச்சா ண்பணய் .... இல் 

பலப்பப்படுத்ேப்படுகிமது. 

 

39. பின்னக் காய்ச்சி லடித்ேயில் பபட்தாயி துதணப்பபாருட்கள் 

பிரித்பேடுக்கப்படும் பலப்பநிதய : 

பபட்தாயி லாப  

<40" பச 
 

ண்பணண்பணய் 

160-250' பச 
 

டீசல் 

250-300' பச 
 

உவு ண்பணய் 

300-350' பச 
 

ரிப்பபாருள் ண்பணய் 

350-400' பச 
 

பிட்டுபன் 

>400' பச 
 

40. பபட்தாயித் துதணப்பபாருட்கரின் பன்கள் : 

ேிலப் பபட்தாயி லாப (LPG) 

லடீுகரில் ரிப்பபாருள் 
 

பபட்தால் 

லாகனங்களுக்கு ரிபபாருள் 
 

ண்பணண்பணய் 

அடுப்பு, பஜட் லிானத்ேில் ரிப்பபாருள் 
 

டீசல் 

கணக லாகன ரிப்பபாருள் 
 

 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



தேர்வு நாள் : 24/10/2017     கயாின் லிதேகள் லாட்சப் குழு 

 

8ம் லகுப்பு அமிலில் 
கயாின் லிதேகள் பகதல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

உவு ண்பணய் 

உவுப் பபாருள் 
 

ரிபபாருள் ண்பணய் 

கப்பல், ின் நிதயத்ேில் ரிபபாருள் 
 

பாபின் பழுகு 

பழுகு, லாசயின் ோரிப்பு 
 

பிட்டுபன் 

பபிண்டு ோரிப்பு, சாதயகள் தபாட 
 

41. பபட்தா பகிக்கல்ஸ் ன்மால் ன்ன? 

பபட்தாயிம், இற்தக லாப ஆகிலற்மியிருந்து பபமப்படும் பனுள்ர  

பபாருட்கள். 

 

42. பபட்தா பகிக்கயியிருந்து ோரிக்கப்படும் பபாருட்கள் தல? 

தூய்தாக்கிகள், இதறகள், பாயிேனீ் (பநகிறி). 
 

43. உங்கள் ோரிக்கப் பன்படுலது து? 

இற்தக லாபலியிருந்து பபமப்படும் தைட்ஜன் லாப 
 

44. கருப்புத்ேங்கம் னப்படுலது து? 

நியக்கரி 
 

45. சதுப்பு நியப்பகுேிகரிலும், சாக்கதடக் கறிவுகரிலும், ோலங்கள் 

ட்கும்தபாதும், பபட்தாயி கிணறுகள், நியக்கரி சுங்கங்கரில் ......... 

உருலாகிமது. 

இற்தக லாப 
 

46. இற்தக லாபலில் உள்ர ீத்தேனின் அரவு ன்ன? 

90% 

 

47. இந்ேிாலில் இற்தக லாப கிதடக்கும் இடங்கள் ? 

ேிரிபுா, இாஜஸ்ோன், காாஸ்டிா, ஆந்ேிா (தகாோலரி, கிருஷ்ணா), 

ேிழ்நாடு (காலிரி படல்டா பகுேிகள்). 
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48. இற்தக லாப பன்படும் இரு லறிகள் ன்ன? 

அழுத்ேப்பட்ட இற்தக லாப (CNG) 

நீர்ாக்கப்பட்ட இற்தக லாப (LPG) 

 

49. அேிக அழுத்ேத்ேில் தசகரிக்கப்படும் லாப து? 

CNG 

 

50. ீகுரிர்ந்ே நிதயில் உள்ர நீர்ம் து? 

LNG 

 

51. குதமந்ே பசயலில் ோரிக்கப்படும் லாப து? 

CNG 

 

52. CNG இன் பக்கித்துலம் ன்ன? 

குதமந்ே அரவு ாசுபட்டுத்ேக்பகாடிது. குறாய்கள் பயம் ரிோக 

டுத்துச்பசல்யயாம். லடீுகரிலும் போறிற்சாதயகரிலும் தநரிதடாக 

ரிப்பபாருராகப் பன்படுத்ேயாம். பயலதகான தலேிப்பபாருள்கள் 

உங்கள் ோரிக்கப் பன்படுகிமது. 

 

53. பதாடீசல் ேியிருந்து ோரிக்கப்படுகிமது ? 

ோல ண்பணய்கரான தசாாபீன்ஸ் ண்பணய், ஆணக்கு ண்பணய், 

க்காச்தசார ண்பணய், சூரிகாந்ேி ண்பணய், பருத்ேி ண்பணய், பநல் 
உி ண்பணய் ற்றும் இப்பர் பகாட்தட ண்பணய். 

 

54. ேிழ்நாட்டில் காற்மதய பயம் ஆற்மல் உற்பத்ேி பசய்பம் இடங்கள் 

தல? 

கத்ோறு, ஆல்லாய்பாறி, பல்யடம், குடிங்கயம் 
 

55. காற்மதயில் நீரான லிசிமிபடன் .... இதணக்கப்பட்டிருக்கும். 

ின்னிற்மி 
 

56. சாண ரிலாப ன்மால் ன்ன? 

ாட்டுச் சாணத்ேிதன காற்மில்யாச் சூறயில் பநாேித்ேலுக்கு  

உட்படுத்தும்தபாது சாண ரிலாப உண்டாகிமது. 
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57. சாண ரிலாபலில் அேிக அரவு ....... சிமிது அரலி .... உள்ரன. 

ீத்தேன், ஈத்தேன். 

 

58. சாண ரிலாபலின் பன் ன்ன? 

ந்ேிங்கதர இக்குேல், சதல் ரிலாப 
 

59. தைட்ஜன் காற்மின் ரிபம்தபாது .... உருலாகிமது 

நீர் 
 

60. தைட்ஜனில் அேிக அரவு ... உள்ரது 

பலப்ப ஆற்மல் 
 

61. இண்டு இதயசான அடக்கரின் உட்கருக்கள் ீஉர் பலப்பநிதயில் 

இதணபம்தபாது ..... உருலாகிமது. இது ..... னப்படும் 

அேிகான ஆற்மல், அடக்கரு இதணவு 
 

62. அடக்கரு இதணவு அதம பலப்ப நிதயில் நிகழ்ந்ோல் .... ஆகும் 

குரிர் இதணவு பதம 
 

63. கறிவு நீர் தண்டிர்கரால் சிதேக்கப்படும்தபாது ........... கிதடக்கின்மன. 

ீத்தேனுடன் ாசுக்கரான கார்பன் தட ஆக்தஸடு, தைட்ஜன் சல்தபடு 
 

64. PCRA ன்மால் ன்ன? 

பபட்தாயிம் பாதுகாப்பு ஆாய்சிக் குழும் 
 

65. எரிானது பபாருரின் ீது வ் இழுந்ே பிமகு ேிருப்பிப் அனுப்பபடும் நிகழ்வு 

..... னப்படும் 

எரி ேிபாரிப்பு 
 

66. எரி பசல்லும் பாதே ...... னப்படும் 

கேிர் 
 

67. இண்டு அல்யது அேற்கு தற்பட்ட கேிர்கள் ....... உருலாக்குகின்மன 

எரிக்கற்தம 
 

68. கேிர்கள் இதணாக அதந்ோல் அது ....... னப்படும் 

இதணக்கற்தம 
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69. எரு புள்ரிில் எரிக்கேிர்கள் குலிந்ோல் ..... ஆகும் 

குலிக்கற்தம 
 

70. எரிக்கற்தில் உள்ர கேிர்கள் எரு புள்ரிில் இருந்து லிரிந்து 

பசல்லும்படி இருந்ோல் அது ..... னப்படும் 

லிரிகற்தம 
 

71. எரி ேிபாயிப்புத் ேரத்ேில் படுகின்ம எரிக்கேிர் ...... ஆகும் 

னப்படும் 
 

72. எரிக்கேிர் ேிபாயிப்பிற்குப் பிமகு ேிபாயிப்புத் ேரத்ேியிருந்து அதே 

ஊடகத்ேில் பசல்லும் கேிர் ...... ஆகும் 

ேிபாயிப்புக்கேிர் 
 

73. ேிபாரிப்புத் ேரத்ேிற்கு படுபுள்ரிியிருந்து லதப்படும் 

பசங்குத்துக்தகாடு ...... னப்படும் 

குத்துக்தகாடு 
 

74. படுகேிருக்கும் குத்துக்தகாட்டிற்கும் இடத உல்ர தகாணம் ..... ஆகும் 

படுதகாணம் (i) 

 

75. ேிபாரிப்புக்கேிருக்கும் படுப்புள்ரிில் லதப்பட்ட குத்துக் 

தகாட்டிற்கும் இதடத உள்ர தகாணம் ..... ஆகும் 

ேிபாரிப்புக் தகாணம் (r) 

 

76. படுதகாணானது ..... சாக இருக்கும் 

ேிபாரிப்புக் தகாணத்ேிற்கு 
 

77. பரபரப்பான சேரப்பப்பில் ேிபாரிப்பு நிகழ்ந்ோல் அது ...... னப்படும் 

எழுங்கான ேிபாரிப்பு 
 

78. எரி பசாபசாப்பான பப்பில் படும்தபாது அது ......... 

பல்தலறு ேிதசகரில் சிேமயதடகிமது. 

 

79. எரு பபாருளுக்குப் பய பிம்பங்கதர தோற்றுலிப்பது .... 

பன்பகப் பிம்பங்கள். 
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80. பிம்பங்கரின் ண்ணிக்தக = 

( 360' / தகாணம்) -1  

 

81. பன்பக ேிபாரிப்பு ேத்துலம் - .கா ? 

பபரிஸ்தகாப், கதயடாஸ்தகாப் 
 

82. இரு சேர ஆடிகரால் போடர்ந்து ேிபாரிப்பு அதடலது ........இன் 

ேத்துலம் 

பன்பக ேிபாயிப்பு. 

 

83. பன்பக ேிபாயிப்பிற்கு ேகுந்ே தகாணம் து? 

45' 

 

84. எரி எரு ஊடகத்ேியிருந்து ற்பமாரு ஊடகத்ேிற்கு பசல்லும்தபாது ேன் 

தநர்க்தகாட்டுப்பாதேத லிட்டு லியகிச் பசல்லும் நிகழ்வு ..... ஆகும் 

எரிலியகல் 
 

85. எரிலியகல் ேிதச .......  பபாறுத்ேது 

ஊடகங்கரில் அடர்த்ேி 
 

86. அடர்ிகு ஊடகம் - .கா? 

கண்ணாடி 
 

87. அடர்குதம ஊடகம் - .கா? 

காற்று 
 

88. எரிக்கேிர் அடர்குதம ஊடகத்ேியிருந்து அடர்ிகு ஊடகத்ேினுள் 

பசல்லும்தபாது ......  தநாக்கி லியகும். 

பசங்குத்துக் தகாடு 
 

89. எரிக்கேிர் அடர்ிகு ஊடகத்ேியிருந்து அடர்குதம ஊடகத்ேினுள் 

பசல்லும்தபாது பசங்குத்துக் தகாட்தட ................... 

லிட்டு லியகும். 
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90. எரிலியகல் நிகழ்வு - .கா? 

நீருள்ர பகதலில் பறம் என்று சற்று பபரிோக பேரிேல் 

ழுத்துகரின் ீது கண்ணாடிப் பாரத்தே தலத்ோல் ழுத்துகள் சற்று 

உர்லாகத் தோன்றுேல் 

நீச்சல் குயத்ேின் ஆறம் குதமந்ேது தபால் காணப்படுேல். 

 

91. எரு குமிப்பிட்ட படுதகாணத்ேில் லியகுதகாணத்ேின் ேிப்பு 90' ஆக 

இருக்கும்தபாது லியகுகேிர் பிரிேரத்ேின் லறிாக பசல்லும் படுதகாணம் 

...... னப்படும் 

ாறுநிதயக்தகாணம் 
 

92. படுதகாணத்ேின் ேிப்பு ாறுநிதயக் தகானத்தேலிட அேிகானால் 

எரிானது அதே அடர்ிகு ஊடகத்ேினுள் பழுலதுாக ேிபாரிக்கும் 

நிகழ்வு .... ஆகும் 

பழு அக ேிபாயிப்பு 
 

93. பழு அக ேிபாரிப்பு : 

எரி அடர்ிகு ஊடகத்ேியிருந்து அடர்குதம ஊடகத்ேிற்கு பசல்ய 

தலண்டும். சரி / ேலறு ? 

சரி 
 

படுதகாணத்ேின் ேிப்பு ாறுநிதயக் தகாணத்தேலிட குதமலாக இருக்க 

தலண்டும். 

சரி/ேலறு ? 

ேலறு 
 

94. கண்கரின் குலித்தூம் ாற்மதடேலுக்கு காணம் ன்ன? 

சியிரித்ேதசகள் சுருங்கி லிரிேல். (கண்ேக அதேல்) 

 

95. குதமபாடற்ம கண்பார்தல பகாண்ட எருலர் கண் பார்தல பேரிலாகக் 

காணக்கூடி ிகக் குதமந்ே போதயவு ன்ன? 

25 பச.ீ 
 

96. பேரிவுக்காட்சிின் ீச்சிறு போதயவு ன்ன? 

25.பச.ீ 
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97. ேிடப்பபாருரின் லறித எயி பலாது. சரி / ேலறு ? 

ேலறு 
 

98. ேிலப்பபாருரின் லறித எயி பவும். சரி / ேலறு ? 

சரி 
 

99. எயி பல ஊடகம் தேதல. சரி / ேலறு ? 

சரி 
 

100. ஆண்கரின் குல் நாண்கரின் நீரம் ன்ன? 

20 ி.ீ 
 

101. பபண்கரின் குல் நாண்கரின் நீரம் ன்ன? 

15 ி.ீ 
 

102. அேிர்லதடபம் பபாருள்கரின் பன்பின் இக்கம் .... னப்படும் 

அதயவுகள் 
 

103. இதசக்கதலின் தல்புமம் .... னவும் கீழ்ப்புமம் ... னவும்  

அதறக்கப்படும். 

புங்கள், ேண்டுப்பகுேி 
 

104. அேிர்லதடபம் பபாருள் எரு பநாடிில் ற்படுத்தும் அேிர்வுகரின்  

ண்ணிக்தக ..... னப்படும். அேன் அயகு ..... 

அேிர்பலண் (n), பைர்ட்ஸ் (Hz) 

 

105. அேிர்லதடபம் பபாருள் எரு பழு அேிர்வு அல்யது எரு பழு  

அதயவுக்கு டுத்துக்பகால்ளும் காயம் ...... ஆகும். அேன் அயகு .... 

அதயவுக்காயம் (T), பநாடி 
 

106. சநிதயப் புள்ரிியிருந்து அேிர்லதடபம் பபாருரின்  

இடப்பபர்ச்சிின் பபரு ேிப்பு .... ஆகும். அேன் அயகு ......  

லசீ்சு (a), ீட்டர் (m) 

 

107. அதயவுக்காயம் (T) =  

1 / அேிர்பலண் (n) 
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தேர்வு நாள் : 24/10/2017     கயாின் லிதேகள் லாட்சப் குழு 

 

8ம் லகுப்பு அமிலில் 
கயாின் லிதேகள் பகதல் குழு :   https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

108. அதயவுக்காயம் ...... ேதயகீழ் ேிப்புக்குச் சம். 

அேிர்பலண் 
 

109. எயிின் ேிப்பு ..... பபாருத்ேது 

அேன் லசீ்சு 
 

110. .... .... ஆகி இண்டும் எயிின் பக்கிப் பண்புகள். 

லசீ்சு, அேிர்பலண் 
 

111. னிேனின் பசலிால் ........ பேல் ..... லத அேிர்பலண் உதட  

எயிகதர தகட்டுண படிகிமது 

20 - 20000 Hz 

 

112. ீபாயி ன்மால் ன்ன? 

20000 Hz க்கு அேிகான அேிர்பலண் பகாண்ட எயி 
 

113. குற்பமாயி ன்மால் ன்ன? 

20 Hz க்கு குதமலான அேிர்பலண் பகாண்ட எயி. 
 

114. கண்ணாடி எரிஇதறின் ேத்துலம் ன்ன? 

பழு அக ேிபாரிப்புத் ேத்துலம். 

 

115. கண்ணாடி எரிஇதற ன்மால் ன்ன? 

பரிந்ே லதரபம் ேன்த பகாண்ட எரி ஊடுருவும் கண்ணாடித்  

ேண்டு. 

 

116. எரிக்குறாய் ன்ால் ன்ன? 

எரி ரிோக டுத்துச்பசல்ய எரிஇதற அதப்பில் தண்குறாய்கள் 

அடங்கி கட்டு. 

 

117. எரிிதற இல் ன்மால் ன்ன? 

எரிிதற பயம் பசய்ேிகதரபம் பிம்பங்கதரபம் டுத்துச் 

பசல்லும் பதம. 

www.Padasalai.Net                                                 www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net


