
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 11 

Q.1) த ொடரை பூை ்்தி தெய்க : ACEG : DFHJ :: QSUW : _____________ 
 a) TUXZ  b) TVXZ 
 c) SUXZ  d) TWXZ 
 
Q.2) 20 பேை ்கலந்து தகொண்ட ஒரு கூடட் ்தில் ஒவ்தவொருவரும் 

மற்றவைக்ளுக்கு ரகதகொடுக்க த ொடங்கினை,் எனில் தமொ ் ம் எ ் ரன 

முரற ரக தகொடு ்திருே்ேொைக்ள்? 
 a) 180   b) 170 
 c) 160   d) 190 
 

Q.3) ஒரு ெங்பக  தமொழியில் oka peru என்ேது fine cloth எனவும், meta lisa 

என்ேது clear water எனவும், dona lisa peru என்ேது fine clear weather எனவும் 

குறிே்பிடே்ேடுகிறது எனில் weather என்ேர  குறிக்கும் குறியீடு என்ன? 
 a) Peru   b) oka 
 c) meta  d) dona 
 

Q.4) ஒரு தெவ்வக ்தின் நீளமொனது 60% அதிகைிக்கிறது. அ ன் 

அகலமொனது எ ் ரன ெ வீ ம் குரறந் ொல் அ ன் ேைே்ேளவு முந்ர ய 

ேைே்ேளரவ பேொலபவ இருக்கும்? 

a) 37 
1

2
 %  b) 60% 

 c) 75%   d) 120% 
 

Q.5) √
1.21 x 0.9

1.1 x 0.11
 ன் மதிே்பு 

 a) 2   b) 3 
 c) 9   d) 11 
 

Q.6)  A யிலிருந்து கிளம்பி 10km வடக்கு பநொக்கி ஒரு வண்டி தெல்கிறது. 

பிறகு அ ன் வலது ேக்கம் திரும்பி 15km தெல்கிறது மறுேடியும் அ ன் 

வலதுபுறம் திரும்பி 10km தென்று Bரய அரடகிறது. A க்கும் B க்கும் 

இரடபயயுள்ள தூைம்? 
 a) 25km  b)  15km 

 c) 10km  d) இரவ எதுவுமில்ரல 
 

Q.7) ஒரு ஆைொய்ெச்ியொளை ்பமற்தகொண்ட ஆய்வின் முடிவுகரள ஒரு வடட் 

வரைேடம் மூலம் கீழ்க்கண்டவொறு த ைிவிக்கிறொை?் 



 
 

 

 
இந்  ஆய்வில் 62 பேை ்கரலரய  னது ேடிே்ேொக ப ைந்்த டு ்திருந் ொல், 

தேொறியியரல ப ைந்்த டு ் வை ்எவ்வளவு பேை?் 
 a) 20   b) 40 
 c) 62   d) 124 

 

Q.8) விடுேடட் எண்ரணக் கொண்க. 

 
a) 4   b) 5 

 c) 6   d) 7 
 
Q.9) ஒரு ேகரடயின் இரு நிரலகள் கீபழ ேடமொக  ைே்ேடட்ுள்ளன எண் 1 

பமபல இருக்கும் பேொது கீபழ உள்ள எண் யொது? 

 
a) 3   b) 4 

 c) 5   d) 6 
 

Q.10) A என்ேவை ்B ன் ெபகொ ைி, C என்ேவை ்B ன்  ொய், D என்ேவை ்C ன் 

 கே்ேன் மற்றும் E என்ேவை ்D ன்  ொய் என்றொல் A என்ேவை ்D யின் ? 

 a) ேொடட்ி  b)  ொ ் ொ 

 c) மகள்  d) பே ்தி 

 



 
 

 

Q.11) மொடுகள், பகொழிகள் அடங்கிய கூடட் ்தில் கொல்களின் 

எண்ணிக்ரகயொனது,  ரலகளின் எண்ணிக்ரகயின் இரு மடங்ரக விட 

14 அதிகமொகும். அே்ேடி எனில் மொடுகளின் எண்ணிக்ரக என்ன? 
 a) 5   b) 7 
 c) 10   d) 12 
 
Q.12) Fill in the blank with appropriate Preposistion, “The remuneration was not adequat 
_____________ the work done”. 
 a) to   b) of 
 c) with   d) for 
 

Q.13) கீழ்க்கண்டவரகளில் எது மற்றரவ பேொல் இல்ரல? 

 a) தடஹ்ைொன்  b) மொடை்ிட ்

 c) ஹவொனொ  d) ம்யூனிக் 
 

Q.14) A என்ேவை ்B ஐ விட குள்ளமொனவை,் எனில் B என்ேவை ்A ஐ விட 

எவ்வளவு ெ வீ ம் உயைம் எனக் கொண்க. 
 a) 30%   b) 25% 
 c) 20%   d) 40% 
 

Q.15) ஒரு வகுே்பில் தமொ ் ம் 25 பேை ்உள்ளனை.் அதில் 10 பேை ்மொணவிகள் 

அவ்வகுே்பிலிருந்து ஒரு மொணவரை ் ப ைவ்ு தெய்யும்பேொது அவை ்

மொணவனொக இருக்க நிகழ் கவு என்ன? 

a) 
3

5
   b) 

4

5
 

 c) 
1

5
   d) 

2

5
 

 

Q.16) தகொடுக்கே்ேட்ட வொை ்்ர களுக்கு ஏற்ற ேடம் எது? 

 ேள்ளி, பவரலயொள், மனி ன் 

a) 

 
b) 

 
c) 



 
 

 

 
d) 

 
Q.17)  தகொடுக்கே்ேடட்ுள்ள த ொடைில்  வறொன எண்ரணக் கொண்க. 
 10, 11, 19, 46,110, 220 
 a). 11   b) 220 
 c) 100   d) 19 
 

Q.18) ஒரு ேள்ளியில் தமொ ் ம் 420 மொணவைக்ள் உள்ளனை.் ஒவ்தவொரு 20 

மொணவைக்ளுக்கும் ஒரு மொணவை ் ரலவை ்உள்ளொை ்எனில் தமொ ் ம் 

எ ் ரன  ரலவைக்ள் உள்ளனை?் 
 a) 21   b) 20 
 c) 22   d) 23 
 

Q.19) AT = 21 : BE = 7 எனில் SO என்ே ன் மதிே்பு என்ன? 
 a) 35   b) 34 
 c) 33   d) 36  
 

Q.20) 2012, நவம்ேை ்22 அன்று வியொழக்கிழரம எனில் 2013 டிெம்ேை ்22 

அன்று என்ன கிழரம? 

 a) ஞொயிறு  b) ெனி 

 c) தவள்ளி  d) வியொழன் 

 

Q.21) 40 மொணவைக்ள் உள்ள வைிரெயில் ைொமன் என்ேவை ்வலதுபுற ்தில் 

இருந்து 14 வ ொக இருக்கிறொை,் எனில் இடது புற ்தில் இருந்து அவை ்

எ ் ரனயொவது இருே்ேொை?் 
 a) 25   b) 27 

 c) 24   d) இதில் எதுவும் இல்ரல 

 

Q.22) ‘Q’ என்ேது ‘-’ எனவும், ‘B’ என்ேது ‘×’ எனவும் ‘A’ என்ேது ‘÷’ எனவும் 

மற்றும் ‘F’ என்ேது ‘+’ எனவும் இருந் ொல் 12 B 20 A 4 Q 10 F 30 = ? 
a) 60   b) 90 

 c) 70   d) 80 



 
 

 

Q.23) ெங்பக  தமொழியில் “ஊ ொ” என்ேது “தவள்ரள” என்றும், 

“தவள்ரள” என்ேது “ேெர்ெ” என்றும், “ேெர்ெ” என்ேது “சிவே்பு” 

என்றும், “சிவே்பு” என்ேது “கருே்பு” என்றும் மற்றும் “கருே்பு” என்ேது 

“மஞ்ெள்” எனவும் குறிே்பிடே்ேட்டொல் “மனி  இை ்தின் நிறம்” என்ன? 

 a) சிவே்பு b) தவள்ரள 

 c) கருே்பு  d) ேெர்ெ 

 

 

Q.24) இ னுடன் த ொடைப்ுரடய  எழு ்ர   ப ைந்்த டுக்க? 
DH : GL : : PQ : ? 
 a) RS   b) SU 
 c) TW   d) US 
 

Q.25)  பவறுேடட் ஒன்ரற ப ைந்்த டு : 

 a) மகிழுந்து   b) ேடகு 

 c) பேருந்து   d) சிற்றுந்து 
 

Q.26) ஒரு லிடட்ை ் ண்ணீைின் எரட ஒரு கிபலொகிைொம் மற்றும் ஒரு 

திைவ ்தின் எரட ஒரு லிடட்ருக்கு 1.34 கி.கி ஆகும். இவ்விைண்டின் கலரவ 

ஒரு லிடட்ருக்கு 1.27 கி.கி எரட உள்ளது. இக்கலரவயில் ஒவ்தவொன்றின் 

கன அளவு கொண்க.? 

a) 
1

5
 , 

4

5
    b) 

7

34
 , 

27

34
 

 c) 
1

4
 , 

3

4
   d) 

9

34
 , 

25

34
 

 

Q.27)  ஒரு நேை ்ஓை ்மொ  நொளி ரழ ரூ.890க்கு விற்ே ன் மூலம் 11 % 
நஷ்டமரடகிறொை ்எனில் 10 %  லொே ்தில் விற்றொல் விற்ேரன விரல 

என்ன? 
 a) &.1100  b) &.1010 
 c) &.1200  d) &.1150 
 

Q.28) LAME என்ேது MALE எனில் DOME என்ேது ? 
a) MOED  b) MODE 

 c) EMOD  d) OMDE 
 
 
 
 



 
 

 

Q.29) ஒன்றுக்தகொன்று ெமமில்லொ வி ்தியொெமொன விரலகரள தகொண்ட 

ஐந்து தேொருள்கள், A, B, C, D மற்றும் E ல் C ன் விரல ரூ.100 ஆகும். A ன் 

விரல C ஐ விட குரறவு, ஆனொல் B ஐ விட அதிகம். E ன் விரல C ஐ விட 

அதிகம், ஆனொல் D ஐ விட குரறவு எனில் இவற்றுள் மிகவும் அதிக விரல 

உள்ள தேொருள் எது? 
 a) B   b) C 
 c) D   d) E 
 

Q.30) ைொ ொ அவளுரடய அே்ேொ பிறந் ; நொரள மொைெ் ்மொ ம் 16க்கு பின் 

ஆனொல் 21க்கு முன் என்று கூறுகிறொள். ஆனொல் அவளுரடய  ம்பி 
அவைக்ளுரடய அே்ேொ பிறந் நொரள மொைெ் ்மொ ம் 19க்கு பின் 
ஆனொல் 22க்கு முன் என்று கூறுகிறொன் எனில் அவைக்ளுரடய அே்ேொ 
பிறந் நொள் எந்  ப தியில் வரும்? 
 a) 19    
 b) 20 
 c) 21    

d) கண்டுபிடிக்க இயலொது 
 


