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TNSURB Police Constable 2020 

Psychology Model test 2 

 

Q.1) கீழ்காணும் விடைகளில் எடை தைரந்்தைடுை்து காலியான இைை்தில் த ாருந்தினால்  ைம் 

முழுடம அடையும ;. 

 

 a)   b)  

 c)    d)  

Q.2) பின்வரும் எண் தைாைரில் விடு ை்ை எண்டணக் காண்க. 

4>7>12>19>28>? 

 a) 35    b) 40 

 c) 45    d) 39 

Q.3) 12 தெ.மீ ஆரம் தகாண்ை ஒரு வை்ைை்தின் ஆரை்தின் நீளம் 25% குடைக்க ் டுகிைது> எனில் 

அைன்  ர ்பு எவ்வளவு ெைவீைம் குடையும்? 

 a) 25    b) 37.5 

 c) 42.25   d) 43.75 

Q.4) 80 லிை்ைர ்கலடவயில்  ாலும் ைண்ணீரும் 3:2 என்ை விகிைை்தில் உள்ளது. இந்ை கலடவயில் 

 ாலும் ைண்ணீரும் 2:3 என்ை விகிைை்தில் இருக்க எவ்வளவு ைண்ணீர ்தெரக்்க தவண்டும்? 

 a) 40 லிை்ைர்;   b) 25 லிை்ைர ்

 c) 35 லிை்ைர்;   d) 20 லிை்ைர்;  

Q.5) ஒருவர ்A என்ை இைை்திலிருந்து கிளம்பி 3 கி.மீ வைகிழக்கு திடெயில் தென்று பிைகு 4 கி.மீ 

தைன்கிழக்கு திடெயில் தென்று B ஐ அடைகிைார.் A,B க்கு இடைதய உள்ள தூரம்? 

 a) 3 கி.மீ   b) 4 கி.மீ 

 c) 5 கி.மீ   d) இவை்றில் எதுவுமில்டல 
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Q.6) ஒருவரின் மாைவருமானம் ரூ.28,000 அவருடைய தெலவினமும் தெமி ்பும்  ைை்தில் 

தகாடுக்க ் ைட்ுள்ளது. உணவிை்கும் தெமி ்பிை்கும் உள்ள விகிைம்? 

  

 a) 1 : 3   b) 3 : 1 

 c) 2 : 3   d) 3 : 2 

Q.7) பின்வரும் எண் தைாைரில் விடு ை்ை எண்டணக் காண்க. 

 1,1,2,3,5,8__?__ 21 

 a) 7    b) 12 

 c) 13    d) 15 

Q.8) மை்ை மூன்றிலிருந்து தவறு ை்ை எண்டண தைரந்்தைடுக்க? 

 a) 11    b) 13 

 c) 15    d) 17 

Q.9) A,B,C முடைதய 1>2>3.......... எண்கடளக் குறிக்கும் CONSTABLE என் டை 91 என்று 

குறிை்ைால்> STABLE என் டை குறிக்கும் எண்? 

 a) 97    b) 59 

 c) 79    d) 75 

Q.10) ராமனின் பிைந்ை தைதி 1964ம் வருைம் பி ்ரவரி 29ம் நாள்> எனில் 1976ம் வருைம் வடர  

அவன் தகாண்ைாடிய பிைந்ை நாை்களின் எண்ணிக்டக? 

 a) 3    b) 5 

 c) 12    d) 8 

Q.11) 43 மாணவரக்ள் உள்ள வகு ்பில் விஜய்யின் ஸ்ைானம் (RANK) 14 எனில், இறுதியிலிருந்து 

அவன் ஸ்ைானம் என்ன? 

 a) 30 வது   b) 28 வது 

 c) 29 வது   d) 31 வது 

Q.12) a⃗ , b⃗  தவக்ைரக்ளுக்கு இடைதய உள்ள தகாணம் θ எனில் ; sinθ 

 a) |a⃗  xb⃗ |   b) 
|a⃗  xb⃗⃗ |

|a⃗  |b⃗⃗ |
 

 c) 
(a⃗ ) (b⃗⃗ )

(a⃗ ) − (b⃗⃗ )
   d) 

(a⃗ )x (b⃗⃗ )

a⃗  x b⃗⃗ 
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Q.13) 16x16 ன் வரக்்க மூலம் 

 a) 4x16    b) 8x16 

 c) 4x8    d) 8x8 

Q.14) த ாருந்ைாை வாரை்்டைடய குறி ்பிடுக. 

 a) Health   b) Heading 

 c) Headache   d) Heeling 

Q.15) உமா மை்றும் தராகிை் இருவரும் 20 கி.மீ தைை்டக தநாக்கி நைக்கிைாரக்ள். உமா 

வல ்புைமாகவும், தராகிை் இை ்புைமாகவும் திரும்புகின்ைனர.் உமா 10 கி.மீ வல ்புைமாக 

நைக்கிைாள் மை்றும் தராகிை் 6 கி.மீ இை ்புைமாக நைக்கிைான். பின்னர ்உமா வல ்புைமாக 

திரும்புகிைாள் மை்றும் தராகிை் இை ்புைமாக திரும்புகிைான். இருவரும் 30 கி.மீ நைக்கிைாரக்ள் 

எனில் இருவருக்கும் இடைதயயான தைாடலவு என்ன?  

a) 30 கி.மீ   b) 24 கி.மீ 

 c) 18 கி.மீ   d) 16 கி.மீ  

Q.16) ரீை்ைாடவ விை அனிைா உயரமாக உள்ளார,் ஆனால் சு ாடவ விை உயரம் குடைவாக உள்ளார.் 

ரீை்ைா ெரிை்ைாடவ விை உயரமாக உள்ளார.் சு ா காரை்்திகாடவ விை உயரமாக இல்டல, எனில் 

அவரக்ளுள் யார ்உயரமானவரக்ள்? 

 a) அனிைா   b) காரை்்திகா 

 c) சு ா    d) இதில் எதுவும் இல்டல 

Q.17) இன்றிலிருந்து 5 நாள்களுக்கு முந்டைய நாள் புைன்கிழடம எனில் நாடள மறுநாள் என்ன 

கிழடம? 

 a) தெவ்வாய்   b) புைன் 

 c) வியாழன்   d) தவள்ளி 

Q.18) ROAD : VTGK : : BOX:? 

 a) STD    b) FET 

 c) FTD   d) DFT 

Q.19) தவறு ை்ை ஒன்டை தைரந்்தைடுக்க 

 a) மனிைன்   b) விரல் 

 c) தைாள் ைட்ை   d) முழங்டக 

Q.20) தராென் ஒருவடன  ாரை்்து நிதவைாவிைம் அவனுடைய அம்மா உன்னுடைய அ ் ாவிை்கு ஒதர 

த ண், எனில் அவனுக்கு நிதவைா என்ன உைவு? 

 a) அை்டை   b) அம்மா 

 c) மகன்   d) மடனவி 
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Q.21) 128>?>32>16>8>4 விடு ை்ை எண்டண காண்க. 

 a) 42    b) 64 

 c) 54    d) 24 

Q.22) கீதழ தகாடுக்க ் ைட்ுள்ள வாரை்்டைகடள த ாருள் ைரும் வடகயில் வரிடெ ் டுை்துக: 

1.கிதலாமீை்ைர ்  2.தென்டிமீை்ைர ்  3.மீை்ைர ்  

4. மில்லிமீை்ைர ்   5.டமல் 

 a) 4>1>2>3>5   b) 4>2>3>1>5 

 c) 3>4>1>2>5   d) 5>4>1>2>3 

Q.23)  விடு ை்ை எண்டண காண்க. 

  

 a) 25    b) 28 

 c) 30    d) 32 

Q.24) 
2.48x2.48−1.52x1.52

0.96
 மதி ் ானது? 

 a) 4.0    b) 4.4 

 c) 1.4    d) 1.0 

Q.25) விடளயாைட்ு : அடையாளெச்ின்னம் : : நாடு? 

 a) தைசிய கீைம்   b) ஆை்சியாளர ்

 c) விலங்கு   *d) தைசிய சின்னம் 

Q.26) தகாடிை்ை இைை்டை நிர ்புக 

abb_baa_a_bab_ab  

 a) abba   b) abab 

 c) ccac   d) aabb 

Q.27) தீபிகா புடக ைை்தில் உள்ள ஒரு ஆடணக்காை்டி,  “அந்ை ஆண் யார ்எனில் என்னுடைய 

ைாை்ைாவினுடைய ஒதர மகனின் மகன் என்று கூறினாள்,  எனில் அந்ை தீபிகா என்ன உைவு? 

 a) ெதகாைரி   b) அை்டை 

 c) சிை்தி    d) டமை்துனி 

Q.28) Joule, Jovial, Journal, Jublian  

இவை்றில் ஆங்கில அகராதியில் முைலில் வரும் தொல் எது? 

a) Joule   b) Jovial 

 c) Journal   d) Jubliant 
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Q.29) ஒரு முக்தகாணை்தின் ஒவ்தவாரு  க்கமும் இரு மைங்காக அதிகரிக்க ை்ைால், அந்ை 

முக்தகாணை்தின்  ர ் ளவு எவ்வளவு ெைவீைம் அதிகரிை்திருக்கும்? 

 a) 100%   b) 200% 

 c) 300%   d) 400% 

Q.30) தநரக்்தகாை் ;டை குறிக்கும் ெமன் ாடு எது? 

a) 
a

x
=

𝑏

𝑦
   b) 

a

x
+

b

y
 

 c) 
a

x
 - 

b

y
= 1   d) 

a

x
+

𝑏

𝑦
= 𝑥𝑦 

 


