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TNSURB Police Constable 2020
Psychology Model test-3
Q.1) மனிதன் ஒருவன் ததற் கு ந ோக்கி ிற் கிறோன் . அவன் 135°
எதிர்கடிகோர திசையில் திரும் புகிறோன் மற் றும் 180° கடிகோர
திசையில் திரும் பினோல் அவன் எத்திசைசை ந ோக்கி
ிற் போன் ?
a) வடகிழக்கு
b) வடநமற் கு
c) ததன் கிழக்கு
d) ததன் நமற் கு
Q.2) தகோடுக்கப்பட்டுள் ள எண் 3648127905. இதில் முதல்
மற் றும் இரண்டோம் எண்கள் ஒன் றின் இடத்தில்
மற் தறோன் றும் மூன் றும் - ோன் கும் , ஐ ்தும் ஆறும் , இது
நபோன் று மற் ற எண்களும் இடம் மோற் றப் படுகின் றன, எனில்
வலது புறத்திலிரு ்து 4வதோக எ ்த எண் இருக்கும் ?
a) 9
b) 7
c) 3
d) 8
Q.3) கோவல் துசற என் பது ைோருசடை
தபோறுப் பிசனை் ைோர் ்தது?
a) மத்திை அரசு
b) மோ ில அரசு
c) குடிைரசு தசலவர்
d) தனிப் பட்ட அசமப்பு

ிர்வோக

Q.4) பின் வரும் படங் களில் அடுத்து வருவது

a)
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c)

d)

Q.5) ஒரு ரகசிை தமோழியில் ; Ski rps tri என் றோல் ; nice Sunday
morning என் றும் , teh stri rps என் றோல் ; every Tuesday morning
என் றும் , Ski ptr qlm என் றோல் ; nice market என் றும் தபோருள்
Sunday என் பதன் ரகசிை தமோழி என் ன?
a) ski
b) rps
c) tri
d) qlm
Q.6) 100> 121> 144> 169> __ விடுபட்ட எண்சணக் கோண்க.
a) 195
b) 194
c) 196
d) 200
Q.7) மனிதனின் அறிவு வோயில் கள் எனப்படுவது?
a) புலன் கோட்சி
b) ிசனவு
c) புலன் உறுப் புகள்
d) உள் ளுணர்வு
Q.8) கடிகோரம் : ந ரம் : : ததர்மோ மீட்டர் : : ?
a) குளிர்ை்சி
b) கதிர்வீை்சு
c) ஆற் றல்
d) தவப் ப ிசல
Q.9) + என் பது ÷ எனவும் , - என் பது + எனவும் , ஓ என் பது எனவும் , ÷ என் பது X எனவும் தகோண்டோல் 24 + 8 ÷ 2 – 7 X 3 மதிப்பு ைோது?
a) 10
b) 12
c) 20
d) 25
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Q.10) ஒரு ைங் நகத தமோழியில் ‘சிங் கம் ’ என் பது ‘மோன் ’
எனவும் , ‘மோன் ’ என் பது “ ரி” எனவும் , ‘ ரி” என் பது ‘புலி’
எனவும் , ‘புலி’ என் பது ‘முைல் ’ எனவும் , முைல் என் பது
‘ ோை் ’ எனவும் குறிக்கப் பட்டோல் “ ம் நதசிை விலங் கு” எது?
a) முைல்
b) சிங் கம்
c) ரி
d) புலி
Q.11) ரோம் பீசம விட 8 வைது இசளைவன் . அவர்களின் வைது
விகிதம் 7 : 9 எனில் ரோம் வைது என் ன?
a) 20
b) 40
c) 48
d) 28
Q.12) 12 மணி 5 ிமிடங் கள் என் ற ந ரத்தில் தபரிை
முள் ளுக்கும் சிறிை முள் ளுக்கும் இசடநை அசமயும்
நகோணம் கோண்க?
a) 26.5°
b) 22.5°
c) 28.5°
d) 27.5°
Q.13) DEMONSTRATION என் ற தைோல் லிலுள் ள எழுத்துகசளப்
பைன் படுத்தி கீழ் க்கண்ட எ ்த தைோல் சல உருவோக்க
இைலோது?
a) RATION
b) NATIVE
c) MONSTER
d) NATION

Q.14) தகோடுக்கப்பட்ட வோர்த்சதகளுக்கு ஏற் ற படம் எது?
மசல, பூமி, கோடு
a)
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c)

d)

Q.15) கூற் று I : சில பூக்கள் கோை் களோக உள் ளன.
கூற் று II: சில கோை் கள் விசதகளோக உள் ளன.
முடிவுகள் :
i) சில கோை் கள் பூக்களோக உள் ளன.
ii) சில விசதகள் பூக்களோக உள் ளன.
iii) எல் லோ கோை் களும் விசதகளோக உள் ளன.
iv) எல் லோ விசதகளும் பூக்களோக உள் ளன.
a) முடிவு i மட்டும் ைரி
b) முடிவு i, iv ைரி
c) முடிவு ii, iii, iv ைரி
d) அசனத்தும் ைரி
Q.16) 31 மோணவர்கள் மட்டுநம உள் ள வகுப் பில் ீ ங் கள் 13 வது
இடத்தில் உள் ளர
ீ ்கள் என் றோல் , கசடசிைலிரு ்து ீ ங் கள்
எத்தனோவது இடத்தில் இருப் பீர்கள் ?
a) 15
b) 18
c) 20
d) 19
Q.17) ஒரு வருடத்தின் அக்நடோபர் மோதத்தின் 25ம் ோள்
விைோழக்கிழசம எனில் அ ்த மோதத்தின் எத்தசன
திங் கட்கிழசமகள் வரும் ?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2
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Q.18) R என் பது 2 என் றும் , ‘T’ என் பது 4 என் றும் , ‘M’ என் பது 5
என் றும் , ‘J’ என் பது 3என் றும் , ‘W’ என் பது 6 என் றும்
குறியிடப் படுமோயின் பின் வரும் எண்களில் எது TJWR
என் பசத குறியிடும் ைரிைோன எண்ணோக இருக்கும் ?
a) 4362
b) 4526
c) 4625
d) 4325
Q.19) ஓநடோமீட்டர் : நவகம் : : ஸ்சபக்நமோநனோ மீட்டர் : ?
a) தவப்ப அழுத்தம்
b) இரத்த அழுத்தம்
c) ஈரப்பதம்
d) மின் ைோரம்
Q.20) ஒரு மனிதசரக் குறித்து தீபக் கூறுகிறோர், “அவருசடை
ஒநர ைநகோதரர் என் னசடை மகளின் அப் போவின் அப்போ”.
எனில் , அ ்த மனிதர் தீபக்கிற் கு என் ன உறவு?
a) தோத்தோ
b) அப்போ
c) த ்சத வழி மோமோ
d) மகன்
Q.21) 0> 8> 24> 48> 80> ? அடுத்த எண்சண கோண்க.
a) 110
b) 96
c) 120
d) 140
Q.22) கீநழ தகோடுக்கப்பட்ட வோர்த்சதகசள தபோருள் தரும்
வசகயில் வரிசைப்படுத்துக.
1. வறுசம
2. மக்கள் ததோசக தபருக்கம்
3. இறப்பு
4. நவசலயின் சம
5. ந ோை்
a) 3, 4, 2, 5, 1
b) 2, 4, 1, 5, 3
c) 2, 3, 4, 5, 1
d) 1, 2, 3, 4, 5
Q.23) மணி 4.15 ஆகும் நபோது மணிமுள் ளுக்கும்
இசடப்பட்ட நகோணம் எவ் வளவு?
a) 37.5°
b) 45°
c) 90°
d) 60°
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Q.24) ஆங் கில அகரோதியில் இரண்டோவதோக இடம் தபறும்
தைோல் எது?
a) Sunday
b) Sunrise
c) Sustain
d) Super
Q.25) ததோடர் : சில புத்தகங் கள் நபனோக்கள் ஆகும் .
: எல் லோ நபனோக்களும் தோள் கள் ஆகும் .
முடிவு
: I. சில தோள் கள் புத்தகங் கள் ஆகும் .
:II. எல் லோப் புத்தகங் களும் தோள் கள் ஆகும் .
a) முடிவு I மட்டும் ைரி
b) முடிவு II மட்டும் ைரி
c) முடிவு I அல் லது முடிவு II ைரி
d) இரண்டும் தவறு
Q.26) கீநழ தகோடுக்கப்பட்டுள் ள கன ைதுரத்தில் ‘5’ என் ற எண்
கீநழ கோணப் பட்டோல் நமநல இருக்கும் எண் எது?

a) 1
c) 3

b) 2
d) 4

Q.27) விடுபட்ட எண்சண கோண்க.

a) 80
c) 40

b) 60
d) 20

Q.28) பின் வரும் தகவல் கசள கவனமோக படித்து அதன் கீநழ
உள் ள வினோக்களுக்கு தகு ்த பதில் அளிக்கவும் .
எட்டு ண்பர்கள் J, K, L, M, N, O, P மற் றும் Q வட்ட வடிவில்
வட்டத்தின் சமைத்சத ந ோக்கி அமர் ்துள் ளனர். J என் பவர்
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N க்கு அருகில் இல் சல. L என் பவர் K க்கு வலப்புறம்
மூன் றோவதோக அமர் ்துள் ளோர். Q என் பவர் N க்கு இடப் புறம்
இரண்டோவதோக அமர் ்துள் ளோர் மற் றும் M என் பவர் L க்கு
வலப் புறம் அமர் ்துள் ளோர். O என் பவர் N அல் லது K க்கு
அருகில் இல் சல. ஆனோல் P க்கு இடப் புறம் உடனடிைோக
அமர் ்துள் ளோர்.
பின் வருவனவற் றில் எ ்த ததோகுதியில் முதல்
அடுத்த இரு பருக்கு டுவில் அமர் ்துள் ளோர்?
a) PKJ
b) JQL
c) QNL
d) Nkw;fz;l vJTk; ,y;iy

பர்

Q.29) 2013ல் ஒரு கரத்தின் மக்கள் ததோசக, 1,25,000. அடுத்த
ஆண்டில் அது 7% தபருகுமோனோல் 2014ல் மக்கள் ததோசகசை
கோண்க.
a) 8750
b) 133750
c) 11620
d) 125000
Q.30) i) M க்கு நமற் கு திசையில் ; N உள் ளது.
ii) N க்கு கிழக்கு திசையில் ; P உள் ளது.
iii) P க்கு வடக்கு திசையில் ; R உள் ளது.
எனில் , M ஐ தபோறுத்து R ிற் கும் திசை என் ன?
a) ததன் நமற் கு
b) ததன் கிழக்கு
c) ததற் கு
d) கண்டுபிடிக்க இைலோது
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