17-09-2016 பதல் 22-09-2016யரப ரைபற் பக்கின ிகழ்வுகள்
யிாத்தாள் தநிழ் ாளடுகர

1.

[திநணி,தித்தந்தி,தநிழ் இந்து] அடிப்ரைனாக பகாண்டு

யபாற்று சிப்பு யாய்ந்த தது 500-யது பைஸ்ட் கிரிக்பகட் ளாட்டிரன

அரநக்கப்ட்டுள்து

இந்தின அணி ந்த ாட்டிற்கு

திபாக யிரனாை உள்து

2.

[A]இங்கிாந்து

[B]ளநற்கு இந்தினா

[C]ியூஸ்ாந்து

[D]ஆஸ்ளைினா

ஜிம்-ளனாம்-கிங் [World Bank Group President Jim Yong Kim] உக யங்கினின் தரயர் பாறுப்ர ற்கவுள்ார்
[A]இபண்ைாயது பரனாக
[C]ான்காயது

3.

பரனாக

கீ ழ்க்கண்ை ந்த எரு ாட்டிற்கு அபநரிக்கா தது

பரனாக

[B]பன்ாயது
[D]ந்தாயது

பரனாக

வுகரண திட்ைங்கலக்கு ிதி /பதாமில்நுட்

உதயிரன யமங்கவுள்து [ Missile Technology]

4.

[A]பதன்பகாரினா

[B]இந்தினா

[C]இஸ்ளபல்

[D]ாகிஸ்தான்

யிண்பயி யபர்கள்
ீ
/யிண்கங்கள் பசன்றுயப துயாக எரு சர்ளயளதச யிண்பயி ரநனத்ரத சீா
கட்ைரநத்துள்து [The Chinese large modular space station ].அதன் பனர்

5.

6.

7.

[A]தினான் ளகாங் -2

[B]ரைட்ைாினம்-2

[C]லீன் –கன்பூசினஸ்-2

[D]ளநக்ஸ்பசல்

-2

பசன்ைாட் எிம்ினாட்- எரு தின் யர் ளநம்ாடு ளாட்டி சநீ த்தில் ரைபற்து. அதன் ளாக்கம்
[A]நாற்று திாிகர ஊக்குயித்தல்

[B]இம் யிரனாட்டு யபர்கர
ீ
ஊக்குயித்தல்

[C]ஆசிரினர் தின் ளநம்ாடு

[D]இம் சிார்/கற்ல் ளநம்ாடு

சநீ த்தில் ணிபுரின சிந்த சூமல் பகாண்ை ிறுயங்கின் ட்டினில் பதிைம் ிடித்தது
[A]கூகிள் இந்தினா

[B]ரநக்ளபாசாப்ட் இந்தினா

[C]அளைாப் இந்தினா

[D]ப்ிப்கார்ட் இந்தினா

67-B சூரினளநாவ் [Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko] யிண்கல்ர ஆபான ளபாப்ினன் யிண்பயி
ிறுயத்தால் அனுப்ப்ட்ை கன்

8.

9.

[A]ளபாபசட்ைா

[B]ீள

[C]சகாபா

[D]டூன்

ாகிஸ்தான் திம் பகாண்ைாைப்டும் ாள்
[A]பசப்ைம்ர் -20

[B]பசப்ைம்ர் -21

[C]பசப்ைம்ர் -22

[D]பசப்ைம்ர் -23

THE UNTOLD STORY ன்னும் பனரில் ந்த எரு கிரிக்பகட் யிரனாட்டு யபரின்
ீ
யாழ்க்ரக யபாறு
ைநாக்கப்ட்ைது
[A]ம்.ஸ்.ளதாணி

[B]சச்சின்

[C]அணில் கும்ள

[D]கிரிஸ் பகனில்

10. ரயக்கம் யபர்
ீ
ஈ.ளய.பா யின் ிந்தாள் யிமா சநீ த்தில் பசப்ைம்ர்-17 அன்று பகாண்ைாைப்ட்ைது
[A]137-யது ிந்தாள் யிமா

[B]138-யது ிந்தாள் யிமா

[C]139-யது ிந்தாள் யிமா

[D]140-யது ிந்தாள் யிமா

11. தற்சநனம் அபநரிக்க ாட்டில் ாங்கி-பன் தரரநனில் ா,யின்

பாதுக்குழு கூட்ைம் ரைபற்று

யருகின்து [The Regular Session of the UN General Assembly ]
[A]70-யது பாதுக்குழு கூட்ைம்

[B]71-யது பாதுக்குழு கூட்ைம்

[C]72-யது பாதுக்குழு கூட்ைம்

[D]73-யது பாதுக்குழு கூட்ைம்
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12. பம்ர நஸ்கான் கப்ல் கட்டும் [Mazagon Dock Limited] தத்தில் உருயாக்கப்ட்டு சநீ த்தில் ாட்டின்
கைற்ரைக்கு அர்ணிக்கப்ட்ை கப்ல்
[A].ன்.ஸ். குதிர்பக்

[B].ன்.ஸ். கங்ளகாத்திரி

[C].ன்.ஸ். சூரினா கிபண்

[D].ன்.ஸ். நர்நளகாயா

13. அணி ளசப ாடுகின் [The Non-Aligned Movement ] 17-யது ஆண்டு பாதுக்குழு கூட்ைம் சநீ த்தில்
ரைபற்து
[A]இஸ்ளபல்

[B]துருக்கி

[C]பயின்சுா

[D]யை பகாரினா

14. ாபா எிம்ிக் ளாட்டினில் [Paralympics 2016 ] பதல் பன்று இைங்கர ிடித்த ாடுகள் பரளன
[A]சீா /அபநரிக்கா /உக்ரபன்

[B]சீா /இங்கிாந்து

[C]பஷ்னா

[D]சீா /அபநரிக்கா / பஷ்னா

/அபநரிக்கா /உக்ரபன்

/உக்ரபன்

15. ாபா எிம்ிக் ரசக்கில் ந்ரதன ளாட்டினில் ங்ளகற்று திர்ாபாத யிதநாக யித்தில் சிக்கி
உனிரிமந்தயர்
[A]ளகால்ர் பஜாத்

[B]ிஸ்ளைாரினல்

[C]இநாம் நாிக்

[D]சிப்ரிஸ் ிளா

16. ய
ீ
எிம்ிக் நற்றும் ாபா எிம்ிக் ளாட்டினின் தந்ரதனாக கருதப்டுயர்கள் பரளன [father of the
modern Olympic / Paralympics]
[A]லுட் யக்குட்ளநின்/
ீ
ினர் பதகுர்த்தான்

[B]ினர் பதகுர்த்தான்/ லுட் யக்குட்ளநின்
ீ

[C]ினர் பதகுர்த்தான்/ தன்ஸ் ீளபா

[D]லுட் யக்குட்ளநின்/
ீ
தன்ஸ் ீளபா

17. ளநாட்ைார் யாக சட்ைத்தின் அங்கநா ாபத் யிதிபரகள் யகுப்து [Bharat stage emission standards]
[A]எரு யாகத்தின் யாழ்ாள் காம்

[B]எரு யாகத்தின் னணிகள் ண்ணிக்ரக

[C]எரு யாகத்தின் புரக பயிப்ாடு

[D]எரு யாகத்தின் கட்ைரநப்பு/இனக்கம்

18. தநிழ்ாடு ிரீநினர் லீக் [Tamil Nadu Premier League (TNPL)] கிரிக்பகட் ளாட்டினில் சாம்ினன் ட்ைம் பயன்
அணி
[A]ளசப்ாக் சூப்ர் கில்ிஸ் / Chepauk Super Gillies

[B]துத்துக்குடி ளட்ரினாட்ஸ் / TUTI Patriots

[C]காரபக்குடி காரனர்ஸ் / Karaikudi Kaalai

[D]திருயள்லர் யபன்ஸ்
ீ
/ VB Thiruvallur Veerans

19. கிபாட் யிைாஸ் -16 ஏர் அிவுசார் திருயிமா ரைபற் இைம்
[A]தஞ்ரச தநிழ் ல்கரக்கமகம்

[C]அண்ணாநர ல்கரக்கமகம்

[B]ளயலூர் யி./டி ல்கரக்கமகம்
[D]திருயள்லயர் ல்கரக்கமகம்

20. பன்ாம் கட்ைநாக பயினிைப்ட்ை பாிவுறு கபங்கள் ட்டினில் இைம்பற் தநிமக கபங்கள் [Smart
Cities Mission is an urban renewal and retrofitting program by the Government of India]
[A]பசன்ர / ளகாரய / நதுரப / ளயலூர்

[B]நதுரப / ளசம் / தஞ்ரச / ளயலூர்

[C]தஞ்ரச / ளயலூர் /கரூர் / ஈளபாடு

[D]கரூர் / ஈளபாடு / பசன்ர / பல்ர

21. ளைாளபா-ாண் சுிக் பைன்ிஸ் ளாட்டிகள் ரைபறும் இைம்
[A]அபநரிக்கா

[B]ஜப்ான்

[C]பஜர்நன்

[D]உகாண்ைா

22. எரு ங்குச்சந்ரதனில் ங்குகர யாங்குயர்கர யிை யிற்யர்கள் ண்ணிக்ரக அதிகநாக உள்
ளாது வ்யாறு கருதாம்
[A]கார ன்கி ஊக யணிகரின் ிடினில்

[B]கபடி ன்கி ஊக யணிகரின் ிடினில்

[C]நான் ன்கி ஊக யணிகரின் ிடினில்

[D]யாத்து ன்கி ஊக யணிகரின் ிடினில்

23. துல்ினநா இரணனத ளசரய யமங்க சநீ த்தில் ந்த குதிகலக்கு இரைளன ஆப்டிகல் ரர்
இரமகர திக்க பதாரபதாைர்பு ிறுயம் திட்ைநிட்டுள்து
[A]பசன்ர பதல் பம்ர யரப

[B]பசன்ர பதல் அந்தநான் யரப

[C]பசன்ர பதல் இச்சதீவு யரப

[D]பசன்ர பதல் பகால்கத்தா யரப
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24. இ-காநர்ஸ் ிறுயங்ா ப்ிப்கார்ட்,அளநசான் ளான்ரய ட்ளபான் ப்டும் ளசரயனில் ஈடுை
பரிதும் ஆர்யம் காட்டி யருகின். ட்ளபான் ப்டுரய
[A]துரீத சிக்ல் காட்டும் பசல்ளசி

[B]ஆில்ா யிநாங்கள்

[C]ார்ளகாட் ளதர்வு யரக

[D]ஜி.ி.ஸ் /இைம் காட்டும் கருயி

25. சநீ த்தில் பநட்ளபா பனில் ளசரய யிரிவுடுத்தப்ட்ைது
[A]யிநா ிரனம் பதல் சின்நர யரப

[B]யிநா ிரனம் பதல் பசன்ட்பல்

[C]யிநா ிரனம் பதல் திருநங்கம்

[D]யிநா ிரனம் பதல் ளதாரநனர்நர

யரப

யரப

26. பண்கள் ணிபுரின சிந்த நாிநாக சநீ த்தில் ளதர்ந்பதடுக்கப்ட்ைது
[A]புதுச்ளசரி

[B]பதலுங்கா

[C]சிக்கிம்

[D]பைல்ி

27. பனில்ளய ட்பஜட் அிபகம் பசய்னப்ட்ை ஆண்டு
[A]1923
[C]1927

[B]1925
[D]1924

28. உகின் நிகப்பரின ளசாார் சூரின நின் உற்த்தி ஆர அரநக்கப்ட்ை இைம்
[A]குநரி

[B]கபதி

[C]ளகாரய

[D]சிந்தாநணி

29. காயிரி ீரப கிர்த்து பகாள்யதில் நிகப்பரும் ாதிப்ர சநீ த்தில் சந்தித்த இரு நாிங்கள்
[A]தநிழ்ாடு /கர்ாைகா

[B]தநிழ்ாடு / ளகபா

[C]தநிழ்ாடு /ஆந்திபா

[D]தநிழ்ாடு /பதலுங்கா

30. உக அரநதி திம் பகாண்ைாைப்ட்ைது
[A]பசப்ைம்ர் -20

[B]பசப்ைம்ர் -21

[C]பசப்ைம்ர் -23

[D]பசப்ைம்ர் -24

கைந்த யாப ாிதழ்கில் இைம் பற் பக்கின கட்டுரபகள்/தரனங்கம்
1.

நீ ள்கின்ர் திருங்ரககள்

[பசப்ைம்ர் 20 –ம் ளததி தநிழ் இந்து]

2.

காயிரி யபாறு

[பசப்ைம்ர் 21 –ம் ளததி தநிழ் இந்து]

3.

இந்தின நண்ணில் இருந்து கிரபளனாபஜிக்

[பசப்ைம்ர் 22 –ம் ளததி தநிழ் இந்து]

ANSWER
[1]C
[15]A
[29]A

[2]A
[16]B
[30]B

[3]C
[17]C

[4]A
[18]B

[5]C
[19]B

[6]C
[20]B

[7]B
[21]B

[8]D
[22]B

[9]A
[10]B [11]C
[23] B [24] B [25]A

[12]D [13]C
[26]C [27]D

[14]B
[28]B

25-09-2016 பதல் 02-10-2016 யரப ரைபறும் பக்கின சம்யங்கின் [CURRANT AFFAIRS] பதாகுப்ாக அடுத்த
நாதிரி [MOCK TEST] ளதர்வு ரைபறும்.
-prepared by
M.SENGUTTUVAN. B.SC
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