
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test -6 

Q.1) பின்வரும் எண் த ொடரில் விடுபடட் எண்ணணக் கொண்க. 
-3,  9,  -27,  81,? 
 a) 243   b) -243 
 c) -213   d)254 
 

Q.2) பின்வரும் எண் த ொடரில் விடுபடட் எண்ணணக் கொண்க. 
4,  16,  __,  64,  100, 144 
 a) 32   b)34 
 c) 36   d) 30 
 

Q.3) 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 இவற்றில்  வறொன எண்ணண கொண்க. 
 a)27   b)100 
 c)125   d)343 
 

Q.4) வி ்தியொசமொனண க் கொண்க. 
a) East   b) West 

 c) Best   d) North 
 

Q.5) ஒரு அணறயின் பரப்பு 1200 சதுரமீடட்ர ்எனில் அ ன் நீளம் எ ் ணன 

மீடட்ர?் 
 a) 30    
 b) 40 
 c) 50    

 d) தீரம்ொனிக்க முடியொது 

 

Q.6) ஒருவரது வருமொனம் 50% ஆக குணறக்கப்பட்டது மீண்டும் இந்  

குணறக்கப்பட்ட வருமொனம் 50% அதிகப்படு ் ப்பட்டது. எனவவ அவருக்கு 

ஏற்பட்ட நஷ்டம் ? 
 a) 22%   b) 20% 
 c) 23%   d) 25% 
 

Q.7) ஒருவர ்வமற்கு வநொக்கி 12km பயணிக்கிறொர.் பிறகு த ற்கு வநொக்கி 

3km  மற்றும் கிழக்கு வநொக்கி 8km  தூரம் பயணிக்கிறொர ்எனில், ஆரம்ப 

பகுதியிலிருந்து எவ்வளவு தூர ்தில் இருப்பொர?் 
 a) 23 km  b) 20 km 
 c) 15 km  d) 5 km 
 



 
 

 

Q.8) விடுபடட் எண்ணணக் கொண்க.  

 
a) 14   b) 13  d) 18 d) 21 
 

Q.9) TNPC =5791 மற்றும் ; CUP = 169 எனில்  CPU = ? 
 a) 1459   b) 196 
 c) 791   d)971 
 

Q.10) ஒரு கடிகொரம் ஒரு மணிக்கு ஒரு முணற, இரண்டு மணிக்கு இரு முணற 

என்ற முணறயில் மணி ஒலிக்கிறது எனில் ஒரு நொளில்  தமொ ் ம் எ ் ணன 

முணற மணி ஒலிக்கும்? 
a) 78   b) 156 

 c) 178   d) 256 
 

Q.11) ஒரு cm ஆரமுள்ள வகொள ்தின் கன அளவு 

a) 3πcm3  b) 4 πcm3 

 c) 
4

3
 πcm3  d) 

3

4
 πcm3 

 

Q.12) ஒரு வரிணசயொக உள்ள சில குறிப்பிடட் மரங்களில், ஒரு மரமொனது 

எந்  புற ்திலிருந்து எண்ணினொலும் 5 வது இட ்தில் உள்ளது. எனில் அந்  

வரிணசயில் உள்ள தமொ ்  மரங்களின் எண்ணிக்ணக என்ன? 
a) 8   b) 9 

 c) 10   d) இதில் எதுவும் இல்ணல 
 
Q.13) 7 # 1 = 64, 11 # 5= 256, 19# 6 = ? 
 a) 625   b) 652 
 c) 265   d) 256 
 

Q.14) இன்று தசவ்வொய் கிழணம எனில் 61 நொடக்ள் கழி ்து என்னக் கிழணம 

எனக் கொண்க.? 

 a) வியொழன்  b) தவள்ளி 

 c) சனி   d) ஞொயிறு 

 

Q.15) சங்வக  தமொழியில் “சிவப்பு” என்பது “ஊ ொ” என்றும், “ஊ ொ” 

என்பது “பசண்ச” என்றும், “பசண்ச” என்பது “மஞ்சள்” என்றும், 



 
 

 

“மஞ்சள்” என்பது “தவள்ணள” என்றும் குறியிடப்பட்டொல் ஆகொய ்தின் 

நிறம் என்ன? 

 a) ஊ ொ   b) பசண்ச 

 c) சிவப்பு  d) மஞ்சள் 

 

Q.16) புலி : இந்தியொ : : கங்கொரு : ?  
a) ஆஸ்திவரலியொ b) பொகிஸ் ொன் 

 c) பூடொன்  d) மியொன்மர ்

 

Q.17) வவறுபடட் ஒன்ணற வ ரந்்த டுக்க? 
 a) 108   b) 102 
 c)153   d)207 
 

Q.18) பின்வரும் எண் த ொடரில் விடுபடட் எண்ணணக் கொண்க. 
96, 90, 78, ? 36, 6 
 a) 60   b)72 
 c)48   d)54 
 

Q.19) X மற்றும் Y  ற்வபொண ய வயது விகி ம் 5 : 8 என  உள்ளது. 5 

வருடங்களுக்கு பிறகு இந்  விகி ம் 5 : 7 என ஆகிறது எனில் Xன் 

 ற்வபொண ய வயது என்ன? 
 a) 10   b) 12 
 c) 14   d)16 
 

Q.20) கீழுள்ள  வொர ்்ண கணள தபொருள்  ரும் வணகயில் 

வரிணசப்படு ்துக 

1. குறிப்புணர  2. தபொருளடக்கம் 

 3.  ணலப்பு  4. பகுதி. 

 5. அறிமுகம் 
 a) 3,2, 5, 1,4  b) 2, 3, 4, 5, 1 
 c) 5, 1, 4,2, 3  d) 3, 2, 5, 4, 1  

Q.21) பின்வரும் பட ்தில் எ ் ணன  

முக்வகொணங்கள் உள்ளன என வ ரந்்த டுக்க? 

 



 
 

 

a) 9   b) 11 
c) 10   d) 12 
 

Q.22) விடுபடட்ுள்ள எண்ணணக் கொண்க. 

 
a) 4   b) 6 
c) 7   d) 5 
 

Q.23) ஒரு மீடட்ர ்நீளமுள்ள ஒரு கயிறு ஒரு ஒழுங்கொன வடட்மொக 

மொற்றப்படுகிறது, எனில் அவ்வடட் ்தின்  பரப்பு? 

 a) 1/4 π ச.மீ  b) π ச.மீ 

 c) π2 ச.மீ  d) 1/4 π2 ச.மீ 

 

Q.24) √
0.289

0.00121
 = ? 

 a) 
170

11
    b) 

0.17

11
 

 c) 
0.17

11
   d) 

17

11
 

 

Q.25) ஒரு தபொருணள 4/3 மடங்கு வொங்கிய விணலயில் விற்கும் வபொது 

கிணடக்கும் லொப ச வீ ம்? 

a) 33 
1

3
   b) 25 

1

4
 

 c) 20 
1

2
   d) 20 

1

3
  

 

Q.26) 20 இல் 13 எ ் ணன ச வீ ம்? 
 a) 65    
 b) 75 
 c) 96 

 d) இவற்றுள் எதுவுமில்ணல 

 

Q.27) B ன்  ணமயன் A. C, B ன் மகள். D, E ன்  மக்ணக. F, C ன்  ணமயன் 

எனில் F ன் சி ் ப்பொ (மொமொ) யொர?் 
 a) A   b) B 



 
 

 

 c) E   d) D 
 

Q.28) தகொடுக்கப்படட்ுள்ள த ொடரில் அடு ்து வரும் பட ்ண  கொண்க. 

 
a)  

 
b)  

 
c)  

 
d)  

 
 
 

Q.29) A,B,C,…. என்ற ஆங்கில எழு ்து வரிணசயில்  உனது இடது 

பக்க ்திலிருந்து 13 வது எழு ்தின் 7வது வலது எழு ்து என்ன? 
a) S   b) T 

 c) V   d) U 
 

Q.30) கீழ்க்கண்டவற்றில் எது 80,000 க்குச ்சமமொனது? 
 a) 23 × 105  b) 22 × 204 
 c) (23)2 × 104  d) (0.2)3 × 107 
 


