TNUSRB
Psychology Test - 7
Q.1)

(3.2 × 10+3) ÷ (8 × 10-2) ன் மதிப் பு?
a) 4 × 104
b) 4 × 105
c) 40
d) 4 × 10-5

Q.2) 6 cm ஆரம் க ொண்ட க ொளவடிவ பலூனில் ொற் று கெலுத்தப் படும்
கபொது. அதன் ஆரம் 12cm அதி ரி ்கிறது. ஆரம் ப நிலலயிலும் , இறுதி
நிலலயிலும் பலூனின் ன அளவு ளின் விகிதம் யொது?
a) 1 : 8
b) 2 : 7
c) 8: 1
d) 2 : 3
Q.3)

2 * 3 = 12, 3 * 4 =20 மற் றும் 4 * 5 =30, 2 * 6 = ?
a) 18
b) 12
c) 21
d) 25

Q.4) ரவிலயப் பொர்த்து ஒரு கபண் அவனுலடய மொமனொரின் அப் பொ
என்னுலடய மொமனொர் என்று கூறுகிறொர் எனில் , ரவி அந்த கபண்ணிற் கு
என்ன உறவு?
a) ம ன்
b) மரும ன்
c) ணவர்
d) தந்லத
Q.5)

LEKTMW : WMTKEL
a) NLXRPB : BPRLXN
b) RVLQGM : MGQLRV
c) TXDEUO : OUEDXT
d) CJRUPZ : PZORJC

Q.6) ப லடயின் நொன்கு நிலல ள் கீகே க ொடு ் ப் பட்டுள் ளன. இவற் றின்
2 என்ற எண்ணிற் கு கநர் எதிர்புறம் உள் ள எண்லண ் ொண் .

a) 5
c) 4

b) 6
d) 3

Q.7) i) P, Q, R, S, T, U மற் றும் V ஆகிகயொர் வட்ட வடிவில் வட்டத்தின்
லமயத்லத கநொ ்கி அமர்ந்துள் ளனர்.
ii) T மற் றும் S ்கு நடுவில் P அமர்ந்துள் ளொர்.
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iii) Q மற் றும் V ்கு நடுவில் U அமர்ந்துள் ளொர்.
iv) Q என்பவர் T ்கு வலப் புறம் இரண்டொவதொ அமர்ந்துள் ளொர்.
பின் வருவனவற் றில் எது தவறு?
a) S என்பவர் V ்கு உடனடியொ அருகில் உள் ளொர்.
b) R என்பவர் T ்கு உடனடியொ அருகில் உள் ளொர்.
c) Q என்பவர் R ்கு உடனடியொ அருகில் உள் ளொர்.
d) T என்பவர் S ்கு உடனடியொ அருகில் உள் ளொர்.
Q.8)

a) P
c) N

b) T
d) M

Q.9) இரு ெக ொதரி ளின் தற் கபொலதய வயது விகிதம் 5 : 3. ஆறு
வருடங் ளு ்குப் பிறகு அவர் ளின் வயது விகிதம் 4 : 3 எனில் 4
ஆண்டு ளு ்கு பிறகு அவர் ளின் வயது விகிதம் என் ன?
a) 7 : 4
b) 5 : 2
c) 6 : 3
d) 7 : 5
Q.10)

ொடு : ெரணொலயம் : : டல் :?
a) நீ ர்
b) உப் பங் ழி
c) நீ ர் வொே் உயிரி பூங் ொ
d) துலறமு ம்

Q.11) ஒரு கதர்வில் ஒரு மொணவன் ஒவ் கவொரு ெரியொன பதிலு ்கு ‘4’
மதிப் கபண் ள் கபறுகிறொன். கமலும் ஒவ் கவொரு தவறொன பதிலு ்கும் ‘1’
மதிப் கபண் இே ்கிறொன். அவன் 60 க ள் வி ளு ்கு பதில் எழுதி 130
மதிப் கபண் ள் கபற் றொல் , அவன் ெரியொ எழுதிய க ள் வி ள் எத்தலன?
a) 40
b) 38
c) 46
d) 50
Q.12) கீே் ் ொணும் வொர்த்லத லள ஆங் கில அ ரொதியின்
அடிப் பலடயில் ஏறுவரில யில் எழுது .
reptiles, reservation, require, reputable
a) 1, 2, 3, 4
b) 1 , 4, 2, 3
c) 1, 4, 3, 2
d) 1, 2, 4, 3
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Q.13) DTP, ABA, SZX, UVB இவற் றில் கபொருத்தமற் றது எது?
a) DTP
b) ABA
c) SZX
d) UVB
Q.14) ஒரு கெஸ் விலளயொட்டு கபொட்டியில் , ஆறு விலளயொட்டு வீரர் ள்
உள் ளனர். அதில் ஒவ் கவொரு ஆட்ட ் ொரருடன் ஒருவர் ஒரு முலற
மட்டுகம விலளயொடுகிறொர் எனில் கபொட்டியில் அவர் கமொத்தம் எத்தலன
ஆட்டங் ள் ஆடியிருப் பொர்?
a) 12
b) 15
c) 30
d) 36
Q.15) தன் லனத் தொகன ஆரொய் தல் --------------- என் று கூறப் படுகிறது.
a) உள் கநொ ்கு முலற
b) கநர் ொணல் முலற
c) ஆரொய் ெ்சி
d) பரிகெொதலன
Q.16) வீனஸ், (venus) ஜீபிடர் (Jupiter), கமர்குரி (Mercury), மூன் (Moon)
கபொருத்தமற் றது எது?
a) வீனஸ்
b) ஜீபிடர்
c) கமர்குரி
d) மூன்
Q.17) ஒரு ஆலணப் பொர்த்து உஷொ “அந்த ஆண் எனது அம் மொவினுலடய
ஒகர ம ளுலடய ம ன் ” என்று கூறுகிறொர். எனில் அந்த ஆண் உஷொவிற் கு
என்ன உறவு?
a) தம் பி
b) ம ன்
c) மரும ன்
d) மொமொ
Q.18) ஒரு ர சிய கமொழியில் mok dan sil என் றொல் nice big house என் றும் , fit kon
dan என்றொல் house is good என்றும் , warm tir fit என் றொல் cost is high என் றும்
கபொருள் எனில் good என்பதன் ர சிய கமொழி என் ன?
a) mok
b) dan
c) fit
d) kon
Q.19) ஒரு மனிதன் இரண்டு க ொழி லள ஒகர விலல ்கு வொங் கி ஒன் லற
20% லொபத்திற் கும் மற் றத்லத 20% நஷ்டத்திற் கும் விற் றொல் கமொத்தத்தில்
அவர் அலடந்தது?
a) லொபமலடகிறொர்
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b) நஷ்டமலடகிறொர்
c) லொபகமொ, நஷ்டகமொ அலடயவில் லல
d) கமற் கூறியலவ ளில் எதுவுமில் லல.
Q.20) ஒரு கிேவன் 5km கிே ்கில் கென் று பின் னர் 5km கதற் கில் கென் று
பின் னர் 5km கதன் கிே ் ொ ெ் கென் றொல் , அவன் ஆரம் பப் புள் ளியிலிருந்து
உள் ள தூரம் என்ன?
a) 15km
b) 10km
c) 5 (√2 + 1) km
d) 5(√3 - 1) km
Q.21) கீகே ொணும் வலரபடம் ஒரு புத்த த்லத கவளியிடுவதற் கு ஏற் பட்ட
கெலவினங் லள குறி ்கிறது எனில் , அெ்சிடுவதற் ொன கெலவு ரூ.17,500
எனில் உரிலமபங் கின் கதொல லய ொண் .

a) ரூ. 8,750
c) ரூ.3,150

b) ரூ.7,500
d) ரூ.6,300

Q.22) எழுத்து ் ளும் எண் ளும் ஒரு குறிப் பிட்ட அடிப் பலடயில்
அலமந்துள் ளன. விடுபட்டுள் ள எழுத்லதயும் எண்லணயும் ொண் .

a) K, 4
c) K, 5

b) L, 5
d) L, 4

Q.23) நொலளய தினம் ஞொயிற் று ் கிேலம எனில் , கநற் று என் ன கிேலம?
a) புதன் கிேலம
b) வியொே ் கிேலம
c) கவள் ளி ் கிேலம
d) ெனி ் கிேலம
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Q.24) ரிெ்ெர்ட் என்பவர் ஒரு வரிலெயில் முன் இருந்து 15வது நபரொ
நிற் கிறொர். அவரு ்கு பின் நிற் பவர் ளின் எண்ணி ்ல முன்
நிற் பவர் ளின் எண்ணி ்ல கபொல் மூன்று மடங் கு என் றொல் , அவரு ்கும்
வரிலெயில் பின் இருந்து 7வது நிற் கும் நபரு ்கும் இலடகய எத்தலன
நபர் ள் உள் ளனர்?
a) 33
b) 34
c) 34
d) 36
Q.25) 6 4 1 2 2 8 7 4 2 1 5 3 8 6 2 1 7 1 4 1 3 2 8 6 என் ற கதொடரில் ஒன் று விட்டு
ஒன்று எண் ளொ எத்தலன க ொடி ளின் வித்தியொெம் 2 என ் ொண் .
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
Q.26) W என்பது + எனவும் , X என் பது ÷ எனவும் , Y என் பது – எனவும் மற் றும் Z
என்பது × எனவும் க ொண்டொல் 8X4Y2Z3W6 ன் மதிப் பு யொது?
a) 10
b) 2
c) 5
d) -5
Q.27) அரெர் : இங் கிலொந்து : :
a) ரஷ்யொ
b) அகரபிய நொடு ள் ;
c) இந்தியொ
d) வொட்டி ன்

னொதிபதி : ?

Q.28) கவறுபட்ட ஒன்லற கதர்ந்கதடுத்து எழுது .
a) 4213
c) 5232

b) 3412
d) 4312

Q.29) பின் வரும் எண் கதொடரில் விடுபட்ட எண்லண ்
2, 6, 14, 30, 62, ?
a) 126
b)128
c) 120
d) 130
Q.30) க ொடிட்ட இடத்லத நிரப் பு
X __ Z __ __ Y Z __ X Y __ U
a) YZUZZ
b) YUXUZ
c) XYZUZ
d) XYXZU
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