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TNUSRB Police Constable 2020 

Psychology Model Test 1 
 

Q.1) மணிஸ் என்பவர ்20 �டட்ர ்ேமற்� ேநாக்� நடக்�றார.் �ன்னர ்

வலப்�றமாக ��ம்� 30 �டட்ர ்நடக்�றார.் ம�ப��ம் வலப்�றமாக 

��ம்� 20 �டட்ர ்நடக்�றார ்எனில் தற்ேபா� அவர ்எந்த �ைசைய 

ேநாக்� நிற்பார?் 

 a) ெதற்�   b) வடக்� 

 c) �ழக்�   d) ெதன்�ழக்� 

Q.2)  40 மாணவரக்ளில் ச�ர ்என்பவர ்ேமேல��ந்� �தல் இடத்�ல் 

இ�க்�றார.் ச�ரக்்� 5 இடம் �ேழ �ேரஷ் உள்ளார ்எனில் �ேழ இ�ந்� 

எத்தைனயாவ� இடத்�ல் �ேரஷ் உள்ளார?் 

 a) 34    b) 36 

 c) 35    d) இ�ல் எ��ம் இல்ைல 

Q.3) �ேழ ெகா�க்கப்படட் ேகா�டட் இடங்களில் எந்த ����கைள ��த்தால் 

சமன்பா� சரியாக வ�ம்? 

 25 – 5 – 8 – 60 = 100 

 a) – x +   b) ÷ x + 

 c) ÷ + _   d) ÷ + x 

Q.4) நாைள ம�நாள் என்�ைடய �றந்தநாள், அேத நாளில் ம�வாரம் ேஹா� 

பண்�ைக. இன்� �ங்கள்�ழைம என்றால் ேஹா� பண்�ைகக்� ம�நாள் 

என்ன �ழைமயாக இ�க்�ம்? 

 a) �தன்   b) �யாழன் 

 c) ெவள்ளி   d) எ���ல்ைல 
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Q.5) ஒ� ��ப்�டட் சங்ேகத ெமா��ல்; “good and food” என்ப� “725” என்�ம் ; “One 

and Two” என்ப� “932” என்�ம் “This is good” என்ப� “154” என�ம் 

���டப்படட்ால் ; “and” என்ப� எவ்வா� ���டப்ப�ம்? 

 a) 2    b) 3 

 c) 9    d) 5 

Q.6) �ன்வ�வனவற்�ல் ��படட் எண்ைணக் கண்���க்க�ம். 

 64 : 16 : : 27: ? 

 a) 7    b) 8 

 c) 10    d) 9 

Q.7) ேவ�படட் ஒன்ைற ேதரந்்ெத�க்க�ம். 

 a) அ��னியம்  b) நிக்கல் 

 c) ெசம்�   d) பாதரசம் 

Q.8) மணி�ன் அம்மா  என் அம்மா�ன் ஒேர மகள் என்� �ர� ெசான்னால் 

மணிக்� �ர� என்ன உற�? 

 a) தந்ைத   b) சேகாதரன்  

 c) தாய்மாமா  d) மகள் 

Q.9) 9,81,90,810,819,? 

 a) 7371   b) 900 

 c) 8100    d) 1638 

Q.10) ேகா�டட் இடத்ைத நிரப்�க 

m-nm-n-an-a-ma-  

 a) aa mn an   b) aa mmnn 

 c) a mm a nm   d) a m ammn 

Q.11) A �ன்; வய� B �ன் வயைத �ட 2 ஆண்�கள் அ�கம். B�ன்; வய� C �ன் 

வயைத ேபால் 2 மடங்�. A, B, C ஆ�ேயாரின் ெமாத்த வய� 32, எனில் B 

�ன் வய� என்ன? 

 a) 12    b) 11 

 c) 13    d) 15 
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Q.12) �ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள வாரத்்ைதகைள ெபா�ள்த�ம் வைக�ல் 

வரிைசப்ப�த்�க. 1.ேவைல  2.ேநரக்ாணல்  3.ேதர�்  4.நியமனம்  

5.அ��ப்�  6.�ண்ணப்பம் 

 a) 5,6,2,3,4,1   b) 5,6,3,2,4,1 

 c) 5,6,4,2,3,1   d) 6,5,4,2,3,1 

Q.13) ஆங்�ல அகரா��ல் கைட�யாக இடம் ெப�ம் ெசால் எ�? 

 a) Winner   b) Trouble 

 c) White   d) Weather 

Q.14) எந்த எண் ‘6’ க்� எ�ராக அைம�ம்? 

  

 a) 4    b) 1 

 c) 2    d) 3 

Q.15) ��படட் எண்ைணக் காண்க. 

  

 a) 65    b) 70 

 c) 75    d) 80 

Q.16) �ன்வ�ம் தகவல்கைள கவனமாக ப�த்� அதன் �ேழ உள்ள 

ேகள்�க�க்� �ைட அளிக்க�ம். 

i) A, B, C, D மற்�ம் ; E ஆ�ேயார ்வடட் வ��ல், வடட்த்�ன் ைமயத்ைத 

ேநாக்� அமரந்்�ள்ளனர.் 

 ii) A மற்�ம் ; Bக்� அ��ல்; C அமரந்்�ள்ளார ்

 iii) B க்� அ��ல் இட�றமாக E அமரந்்�ள்ளார ்D- ன் இடம் என்ன? 

 a) E-ன் அ��ல் வலப்�றம் அமரந்்�ள்ளார.் 

 b) B- ன் வலப்�றம் �ன்றாவதாக mkHe;Js;shH. 

 c) C– ன் இடப்�றம் இரண்டாவதாக அமரந்்�ள்ளார.் 

 d) ேமற்கண்ட எ��ம் இல்ைல. 
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Q.17) ��படட் எண்ைணக் காண்க. 

3 6 8 

5 8 4 

4 7 ? 

 a) 9    b) 8 

 c) 7    d) 6 

Q.18) ��யவர ்ஒ�வர ்ெத��ல் அ�பட�் மயக்க�ற்� �டப்பைத 

காண்��ரக்ள் அப்ேபா� காவலராக நீங்கள் என்ன ெசய்�ரக்ள்? 

a) அவ�க்� �த�த� அளித்� �ன் ம�த்�வமைனக்� அைழத்� 

ெசல்ேவன் 

 b) ம�த்�வமைனக்� தகவல் ெதரி�த்� �ட�் ெசல்ேவன் 

c) அ���ள்ள மக்களிடம் ெசால்� ம�த்�வமைனக்� அைழத்� ெசல்ல 

ெசால்ேவன் 

d) அவைர பற்�ய தகவல் ெதரி�மா என்� மக்களிடம் ேகடே்பன். 

Q.19) வழக்க�ஞர ்: நீ�மன்றம் : : �ஞ்ஞானி:? 

 a) �ைற   b) பள்ளி 

 c) ஆய்�க்�டம்  d) ேமைட 

Q.20) �ழ்காண்பைவகளில் ேவ�படட் ெசால்ைலக் கண்ட�க.  

மாதம், வ�டம், நாள், வசந்தகாலம் 

 a) மாதம்   b) வ�டம் 

 c) நாள்   d) வசந்தகாலம் 

Q.21) + என்ப� – என�ம் ;> - என்ப� x என�ம் ;> x என்ப� ÷ என�ம் ; மற்�ம் ; ÷ என்ப� 

+ என�ம் ெகாண்டால் ; 96 – 16 x 8 + 200 ÷ 8 இன் ம�ப்� யா�? 

 a) 100    b) 0 

 c) 10    d) 5 

Q.22) A,C,F,H,?,M அ�த்� வ�ம் எ�த்ைத காண்க. 

 a) L    b) K 

 c) J    d) I 
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Q.23) STRAIGHT என்பைத HTRAIGST என்ற எ��னால் REMEMBER எவ்வா� எ�தப்ப�ம்?  

 a) ERMEMBRE  b) EMREBMRE 

 c) ERMEMRBE  d) EREMMBER 

Q.24) தந்ைத மற்�ம் மகனின் வய� ��தம் 8 : 4. அவரக்ளின் வய�களின் 

ெப�க்கல் ம�ப்� 800, எனில் 5 வ�டங்க�க்� �ற� அவரக்ளின் வய� 

��தம் என்ன? 

 a) 16 : 4   b) 9 : 5 

 c) 12 : 8   d) 6 : 8 

Q.25) 11 மணி 50 நி�டங்கள் என்ற ேநரத்�ல் ெபரிய �ள்�க்�ம் ��ய 

�ள்�க்�ம் இைடேய அைம�ம் ேகாணம் காண்க. 

 a) 55ᵒ    b) 65ᵒ 

 c) 45ᵒ    d) 78ᵒ 

Q.26) IMPRESSIONABLE என்ற ெசால்��ள்ள எ�த்�கைளப் பயன்ப�த்� �ழ்கண்ட 

எந்த ெசால்ைல உ�வாக்க இயலா�? 

 a) NOISE   b) PRESS 

 c) MARBLES   d) NOTICE 

Q.27) ஒ� ர�ல் மணிக்� 180 �.� ேவகத்�ல் ெசன்� ஒ� �ன் கம்பத்ைத 9 

ெநா�களில் கடக்�ற� எனில் ர��ன் நீளம் என்ன? 

 a) 450 �   b) 420 � 

 c) 445 �   d) 455 � P 

Q.28) ராம் என்பவர ்ஒ� வரிைச�ல் �ன்�றம் இ�ந்� 8 ஆவதாக�ம், �ன்�றம் 

இ�ந்� 8 ஆவதாக�ம் நிற்�றார,் எனில் அந்த வரிைச�ல் நின்��ந்த 

ெமாத்த நபரக்ள் எத்தைன ேபர?் 

 a) 16    b) 15 

 c) 14    d) 13 
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Q.29)  இ� உ�ைளகளின் ஆரங்களின் ��தம் 2 : 3 மற்�ம் அவற்�ன் 

உயரங்களின் ��தம் 5 : 3, எனில் அதன் கன அள�களின் ��தம் 

 a) 4 : 9    b) 9 : 4 

 c) 20 : 27   d) 27 : 20 

Q.30) ெகா�க்கப்படட் வாரத்்ைதக�க்� ஏற்ற படம் எ�? 

வ�ப்பைற, க�ம்பலைக, ஆ�ரியர ்

 a)   b)  

 c)   d)  


