
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 29 

 

Q.1) 4 உறுப்பினரக்ள் ககொண்ட குடும்பத்தின் சரொசரி வயது 15 ஆண்டுகள். 

இன்றிலிருந்து இருபது ஆண்டுக்கு பின்னர,் சரொசரி வயது என்ன? 

a) 20 ஆண்டுகள்   

b) 60 ஆண்டுகள் 

c) 35 ஆண்டுகள்   

d) 30 ஆண்டுகள் 

 

Q.2) ஓர ்எண்ணிலிருந்து 35ஐ கழிக்க அந்த எண் தன் மதிப்பில் 20 

சதவீதமொக குறைக்கப்படுகிைது. அந்த எண்ணின் 5ல் 4 மடங்கு யொது? 
a) 70    b) 80 
c) 90    d) 140 
 

Q.3) கீழே ககொடுக்கப்படட்ுள்ள படத்தில் ஒரு சதுரமொனது பல்ழவறு 

அறைகளொக பிரிக்கப்படட்ு அறைகளில் உள்ள எண்கள் ஒரு 

விதிமுறையின் அடிப்பறடயில் எழுதப்படட்ுள்ளது. அதில் ஒரு எண் 

மடட்ும் தவறுதொலொக விடப்படட்ுள்ளது. அவ்கவண்றணக் கொண்க? 

 
a)12    b) 15 
c) 30    d) 16 
 

Q.4) தவைொன எண் எது? 5,11,21,47,90,191,383 
a) 11   b) 47 
c) 191   d) 90 
 

Q.5) IAS என்பதை்கு KCU குறியிடொனொல் TNPSC க்கு குறியீடு என்ன? 
a) UPSCE   b) VPRUE 
c) SSRBE   d) BSRBA 
 

Q.6) நீ ஒரு கனசதுரத்றத ஒருமுறை உருடட்ினொல், உனக்கு 

இரடற்டப்பறட எண் கிறடக்க நிகே்த்தகவு (அல்லது வொய்ப்பு) என்ன? 
a) 1/6   b) 2/3 
c) 1/2   d) 1/4 



 
 

 

Q.7) ரமணி என்பவர ்2004 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்மொதம் 21ம் ழததி பிைந்தொர.் 

ரவி என்பவர ்அதை்கு 7 நொடக்ளுக்கு முன் பிைந்தொர.் அந்த வருடத்தின் 

குடியரசு தினம் திங்கள்கிேறமயில் அறமந்ததொல் ரவியின் பிைந்தநொள் 

எந்த கிேறமயில் அறமகிைது? 

a) ஞொயிை்றுக்கிேறம   

b) திங்கள்கிேறம 

c) சனிக்கிேறம 

d) கசவ்வொய் கிேறம 

 

Q.8) ஒரு குறியீடட்ு முறையில் + என்பது ÷யும், - என்பது x யும் ÷ என்பது –

யும், x என்பது +குறிக்குமொனொல் கீே்க்கண்ட தன் மதிப்றபக் கணக்கிடுக. 

8+6+4-7x3 
a) -23/2   
b) 12 
c) 42/3    
d) -71/3 
 

Q.9) விடுபடட் படம் யொது? 

 
 a)  

 
b) 

 
c)  

 
d)  

  
 



 
 

 

Q.10)கிறட வரிறசயில் அமரந்்துள்ள மொணவரக்ளில் ரொகுல் அமரந்்துள்ள 

இடம் வலது புைமிருந்து 12வதொகவும் இடது புைமிருந்து 4வதொகவும் உள்ளது. 

எத்தறன மொணவரக்றள ழசரத்்தொல் கமொத்த மொணவரக்ளின் 

எண்ணிக்றக 28 ஆக இருக்கும்? 
a) 14    b) 13 
c) 20    d) 18 
 

Q.11)பின்வரும் படத்தில் எத்தறன முக்ழகொணங்கள் உள்ளன என  

ழதரந்்கதடுக்க? 

 
a)18    b) 20 
c) 26    d) 32 
 

Q.12) M,P,J,B,R,T மை்றும் F ஆகிழயொர ்வடட் வடிவில், வடட்த்தின் றமயத்றத 

ழநொக்கி அமரந்்துள்ளனர.் B என்பவர ்J க்கு இடப்புைம் மூன்ைொவதொக 

அமரந்்துள்ளொர ்மை்றும் J என்பவர ்Mக்கு இடப்புைம் இரண்டொவதொக 

அமரந்்துள்ளொர.் P என்பவர ்Bக்கு இடப்புைம் மூன்ைொவதொக அமரந்்துள்ளொர ்

மை்றும் R க்கு வலப்புைம் இரண்டொவதொக அமரந்்துள்ளொர.் T என்பவர ்M க்கு 

அருகில் (உடனடியொக) அமரவில்றல. 

i) பின்வரும் எந்த ழ ொடியில் இரண்டொவது நபர ்முதல் நபருக்கு 

உடனடியொக வலப்புைம் அமரந்்துள்ளொர?் 
a JR    b) PJ 
c) TR    d) MP 
 

Q.13) ஒரு குறிப்பிடட் சங்ழகத கமொழியில் “GIVE” என்பது “VIEG" என்றும், 

“OVER” என்பது “EVRO” என்றும் குறியிடப்பட்டொல் “DISK” என்பது எவ்வொறு 

குறியிடப்படும்? 
a) SIDK   b) KDSI 
c) SIKD   d) KISD 
 

Q.14) ழவறுபடட் ஒன்றை ழதரந்்கதடுக்க? 

a) ழடபிள்   b) ழமறச 

c) அலமொரி   d) கணிப்கபொறி 



 
 

 

Q.15) ஒரு கபண் ஒருவறரப் பொரத்்து அவர ்என்னுறடய அம்மொவின் ஒழர 

றபயன் எனில் அவருக்கு அந்த கபண் என்ன உைவு? 

a) அம்மொ   

b) மருமகள் 

c) மகள்   

d) அத்றத 

 

Q.16) 5-50, 8-128, 9-180, 11-242 கபொருத்தமை்ைது எது? 
a) 5-50    b) 8-128 
c) 9-180   d) 11-242 
 

Q.17) 75 : 149 : : 45: ................  இதனுடன் கதொடரப்ுறடய  எண்றண 

ழதரந்்கதடுக்க? 
 
a) 90    b) 89 
c) 85    d) 100 
 

Q.18) புத்தகம் என்பது பதிப்பகத்துடன் கதொடரப்ுறடயது எனில் 

திறரப்படம் எதனுடன் கதொடரப்ுறடயது? 

a) எழுத்தொளர ்   b) இயக்குநர ்

c) பொடகர ்    d) தயொரிப்பொளர ்

 

Q.19) ஒரு சங்ழகத கமொழியில் நீதிமன்ைம் என்பது கொவல்நிறலயம் 

எனவும், கொவல் நிறலயம் என்பது மருத்துவமறன எனவும், 

மருத்துவமறன என்பது பள்ளிக்கூடம் எனவும், பள்ளிக்கூடம் என்பது 

றமதொனம் எனவும், றமதொனம் என்பது வீடு எனவும் குறிக்கப்பட்டொல், 

‘மருத்துவரக்ள்’ எங்ழக இருப்பொரக்ள்? 

a) மருத்துவமறன  b) நீதிமன்ைம் 

c) பள்ளிக்கூடம்   d) றமதொனம் 

 

Q.20) கபொருள் தரும் வறகயில் வரிறசப்படுத்துக.  

1) திசு  2) உறுப்பு 3) உறுப்புமண்டலம் 

4) கசல் 5) உடல் 
a) 4,1,2,3,5   b) 4,5,3,2,1 
c) 3,2,4,1,5   d) 4,1,3,2,5 
 
 
 
 



 
 

 

Q.21) இரு பகறடகறள உருடட்ும்ழபொது கூடட்ுத்கதொறக 9 (அ) 10 கிறடக்க 

நிகே்தகவு என்ன? 
a) 7/36   b) 6/36 
c) 3/36   d) 36 
 

Q.22) ககொடுக்கப்பட்ட வொரத்்றதகளுக்கு ஏை்ை படம் எது? சிறைசச்ொறல, 

கொவல்நிறலயம், நீதிமன்ைம் 

a) 

b)  

c)  

d)  

  
 

Q.23) ஒரு ரகசிய கமொழியில் Pod na joc  என்ைொல்  Very bright boy என்றும், tam 

nu pod என்ைொல் the boy comes என்றும், nu per ton  என்ைொல் keep the doll  என்றும், 

joc ton su  என்ைொல் very good doll என்றும் கபொருள் எனில், boy  என்பதன் ரகசிய 

கமொழி என்ன? 
a) tam   b) ton 
c) pod   d) joc 
 

Q.24) CREAM  என்பறத 25137 என்றும் BEAR  என்பறத 8135 என்றும் குறித்தொல் 

REMEMBER என்பறத எவ்வொறு குறிக்கலொம்? 
a) 51717815   
b) 5177815 
c) 51771185   
d) 5711815 
 

Q.25) தந்றத மை்றும் மகனின் வயது கூடுதல் 45 ஆண்டுகள் . 5 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரக்ளின் வயது கபருக்கல் மதிப்பு 34. மகன் 

மை்றும் தந்றதகயின் வயது முறைழய என்ன? 
a) 5, 29  b) 6, 39 
c) 4, 49   d) 15, 21 
 



 
 

 

Q.26) 3.25 மணிக்கு கபரிய முள்ளும் சிறிய முள்ளும் ஏை்படுத்தும் 

எதிரழ்கொணம் (Reflex angle) எவ்வளவு? 
a) 301.5ᵒ    b) 312.5ᵒ 
c) 325.5ᵒ    d) 325ᵒ 
 

Q.27) ஒரு நொள் ரவி கதை்கு ழநொக்கி 10கி.மீ றசக்கிள் மதிக்கிைொன், பின் 

வலதுபுைம் திரும்பி 5கி.மீ றசக்கிள் மதிக்கிைொன். மீண்டும் வலதுபுைமொக 

10கி.மீ மை்றும் இடதுபுைமொக 10 கி.மீ மிதித்து தன் வீடற்ட அறடகிைொன் 

எனில் தனது வீடற்ட ழநரவ்ழியில் அறடய அவர ்எத்தறன கி.மீ 

றசக்கிறள மதித்திருக்க ழவண்டும்? 

a) 10 கி.மீ   b) 15 கி.மீ 

c) 20 கி.மீ   d) 25 கி.மீ 

 

Q.28) 42.5 மீ நீளம் ககொண்ட ஒரு கம்பியிலிருந்துரு 85n.சமீ நீளம் 
ககொண்ட எத்தறன துண்டுகறள கவடட்ி எடுக்க முடியும்? 
 a) 30   b) 40 
 c) 60   d) ழமை்கண்ட எதுவும் இல்றல 
 
Q.29) சரக்்கறரயின் விறல 40% குறைக்கப்படுகிைது. ஒருவர ்ககொண்டு 

கசல்லும் பணத்தில் எத்தறன சதவீத அளவு அதிகமொக சரக்்கறரறய 

வொங்க முடியும்? 
a) 48%   b) 60% 
c) 66 2/3%  d) 76 2/3% 
 

Q.30) tan=24/25 எனில் cot வின் மதிப்பு 
a) 13/12    b) 12/13 
c) 24/25    d) 25/24 
 


