
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 15 

Q.1)  5, 9, 2, 6, 1 என்ற எண்களின் முழு வரக்்கத்தின் 1 ஆம் இடத்தில்  இடமம 

பெற முடியாத எண்? 
 a) 5   b) 9 
 c) 6   d) 2 
 

Q.2) ஒரு வாகனம் P என்ற புள்ளியிலிருந்து வடக்காக 20 கிமலா மீடட்ரும் 

பின்னர ்மநரவ்லமாக திரும்பி 15 km தூரமும், மீண்டும் வலெ்ெக்கமாக 

திரும்பி 20 km ெயணித்து Q என்ற புள்ளியினன அனடகிறது. இெ்மொது 

வாகனம் ெயணித்த தூரம் மற்றும் PQ இனடமய உள்ள தூரமானது? 

 a) 55, 20 km  b) 20, 55 km 

 c) 55, 15 km  d) 15, 20 km 

 

Q.3) விடுெடட் எண்னணக் காண்க. 

 
a) 90   b) 100 

 c) 120   d) 132 
 

Q.4) பின்வரும் எண்களில் மாறுெடட் எண்னண காண்க. 5, 24,61, 123,213,340 

 a) 24    b) 61 

 c) 123   d) 213 
 

Q.5) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த வாரத்்னதனய FUNDAMENTAL என்ற 

வாரத்்னதயின் எழுத்துகளில் இருந்து அனமக்க முடியாது? 
a) TEAM  b) MEDAL 

 c) MEAL  d) FULL 
 

Q.6) ஒரு வருடம் திங்களன்று ஆரம்பிக்கிறது. அந்த வருடம் லீெ் வருடம், 

மாரச் ்மாத சனிக்கிழனம வரும் மததி? 

 a) 12   b) 10 

 c) 8   d) 9 
 



 
 

 

Q.7) - என்ெது ÷ யும், + என்ெது × யும், ÷ என்ெது - யும், × என்ெது + யும் 

குறித்தால் கீமழ பகாடுக்கெ்ெடட்ுள்ளனவயில் எந்த சமன்ொடு உண்னம 

தன்னம உனடயது? 

 a) 52 ÷ 4 + 5 × 8 – 2 = 36 

 b) 43 × 7÷ 5 + 4 + 8 = 25 

 c) 36 – 4÷ 12 + 5 × 3 = 430  

 d) 30 – 12 × 6 ÷ 3+ 4 = 60 
 

Q.8) ஒரு வரினசயில் முதலிருந்தும் கனடசியிலிருந்தும் X ன் இடம் 6 

வதாக இருந்தால் வரினசயில் உள்ள நெரக்ளின் எண்ணிக்னக? 

 a) 11   b) 9 

 c) 13   d) 12 
 

Q.9) முதல் இரண்டு ெடங்களுக்கினடமயயான பதாடரப்ின் 

அடிெ்ெனடயில் விடுெடட் ெடம் யாது? 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
 
 
 
 



 
 

 

d) 

 
 

Q.10) பூ அரும்புடன் சம்ெந்தெ்ெடட்ுள்ளது எனில், ெழம் எதனுடன் 

சம்ெந்தெ்ெடட்ுள்ளது? 

 a) வினத  b) பூ 

 c) இதழ்  d) மரம் 

 

Q.11) Cos15°, Cos30°, Cos45° ........... 6  ன் காரணிகள் 

 a) 1   b) 0 
 c) 2   d) 6 
 

Q.12) ஒரு எண்ணின் 4/9 ெங்கின் 3/4 ெங்கின் 1/2 ெங்கானது 60 எனில் அந்த 

எண்னணக் கண்டுபிடி. 
 a) 300   b) 120 

 c) 180   d) 360 
 

Q.13) P மற்றும் Q ஆகிய இருவரின் வயதுகளின் விகிதம் 6 : 7. இதில் Q 

என்ெவர ்P னய விட 4 வயது மூத்தவர ்எனில் 4 வருடங்களுக்கு பின்பு P 

மற்றும் Q ன் வயதுகளின் விகிதம்? 

 a) 3 : 4   b) 3 : 5 

 c) 4 : 3   d) 7 :8 
 

Q.14) ஓர ்மாத நாளிதழின் குறித்த வினல ரூ.975 அதன் அடக்க வினல 897 

எனில் தள்ளுெடி சதவீதம்? 

 a) 10%   b) 12% 

 c) 6%   d) 8% 

 

Q.15) ராம் என்ெவன் அவனுனடய 

கம்பெனியிலிருந்து பதற்கு தினச மநாக்கி 8km நடக்கிறான் மற்றும் 

இடெ்புறமாக திரும்பி 6km நடக்கிறான். பின்னர ்இடெ்புறமாக திரும்பி 8km  

நடக்கிறான் எனில் பதாடக்கெ்புள்ளியிலிருந்து அவன் தற்மொது நிற்கும் 

தினச என்ன? 

 a) பதன்மமற்கு  b) கிழக்கு 

 c) வடக்கு   d) எதுவுமில்னல 



 
 

 

Q.16) ஒரு வரினசயில் முதலிருந்து 11வது இடத்தில் அனிதா உள்ளார.் 

சாதனா ரஞ்சனானவ விட மூன்று இடம் முன்னதாக உள்ளார.் ரஞ்சனா 

முதலிருந்து 22வது இடத்தில் உள்ளார ்எனில் அனிதாவுக்கும் 

சாதனாவுக்கும் இனடமய எத்தனன நெரக்ள் உள்ளனர?் 
 a) 6    

b) 8 
 c) 7 

 d) இதில் எதுவும் இல்னல 

 

Q.17) A$B என்ெது A×B எனவும், A©B என்ெது A÷B எனவும், A@B என்ெது A+B 

எனவும் மற்றும் A#B என்ெது A – B எனவும் எடுத்துக் பகாண்டால், 10 $ 10 # 5 

$ 10 @ 50 © 10 = ? 

 a) 55   b) 10 

 c) 1000   d) 200 

 

Q.18) 1 – 4 – 2014 அன்று முதல் பசவ்வாய் கிழனம எனில், அமத மாதம் 

2014ல் நான்காவது வியாழக்கினம எெ்மொது வரும்? 

 a) 3 – 4 – 2014 

 b) 10 – 4 – 2014 

 c) 17 – 4 – 2014 

 d) 24 – 4 – 2014 

 

Q.19) ஒரு குறிெ்பிடட் சங்மகத பமாழியில் ‘Simple interest’ என்ெது ‘te ne’ 

என்றும், ‘interest free’ என்ெது ‘te ja’ என்றும் மற்றும் ‘Free loan’ என்ெது ‘ja 

pa’ எனவும் குறியிடெ்ெட்டால் ‘LOAN’ என்ெதன் குறியீடட்ு பமாழி 

பின்வருவனவற்றில் எது? 

 a) ka   b) pa 
 c) ne   d) te 
 

Q.20) விடுெடட் எண்னணக் காண்க, 2 : 7 : : ? 

 a) 6 : 217   b) 5 : 121 
 c) 4 : 60   d) 6 : 215 
 

Q.21) மவறுெடட் ஒன்னற மதரந்்பதடுக்க 

 a) ஒடட்கம்  b) புலி 

 c) சிங்கம்  d) குதினர 



 
 

 

Q.22) ஒரு பெண்னண காண்பித்து குமார ்பசான்னான். அவள் எனது 

தாத்தாவின் ஒமர மகனின் மகள் எனில் குமார ்அெ்பெண்ணுக்கு என்ன 

உறவு? 

 a) மாமா  b) சமகாதரன் 

 c) தந்னத  d) மகள் 

 

Q.23)  பின்வரும் எண் பதாடரில் விடுெடட் எண்னணக் காண்க. 
7776, 1296, 216, 36, 6, ? 
 a) 6   b) 1 
 C) 3   d) 7 
 
Q.24) _ b c c b _ c c c b _ b c c c _ b b b 
 a) b c c b  b) c b b b 
 c) c c b b  d) c b b c 
 

Q.25)  ஐந்து மெர ்பகாண்ட ஒரு குடும்ெத்தின் சராசரி வயது 20 ஆண்டுகள். 

உறவின்ர ்ஒருவரின் வயனத மசரக்்கும் மொது சராசரி 10 ஆண்டுகள் 

அதிகரிக்கின்றது எனில் அந்த உறவினரின் வயது என்ன? 

 a) 60 ஆண்டுகள்  b) 70 ஆண்டுகள் 

 c) 80 ஆண்டுகள்  d) 90 ஆண்டுகள் 

 

Q.26) பதாடரக்ள் : சில மமனசகள் நாற்காலிகள் ஆகும். 

 சில கதவுகள் மமனசகள் ஆகும். 

 முடிவு : 

 i) சில கதவுகளாவது நாற்காலிகள் ஆகும். 

 ii) எந்த கதவும் நாற்காலி இல்னல 

 a) முடிவு i மடட்ும் சரி 

 b) முடிவு ii மடட்ும் சரி 

 c) முடிவு i அல்லது ii சரி 

 d) இரண்டும் தவறு 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Q.27) ஒரு ெகனடயின் இரு நினலகள் கீமழ பகாடுக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

இவற்றின் அடிொகம் 2 என்று இருக்கும்மொது ெகனடயின் மமமல உள்ள 

ெகுதியின் எண்? 

 
a) 4   b) 1 

 c) 5   d) 6 
 

Q.28) பின்வரும் எண் பதாடரில் விடுெடட் எண்னணக் காண்க. 
5, 50, 45, 450, 445,  ? ,4445 
 a) 4450  b) 4600 
 c) 4550   d) 4500 
 

Q.29)  விடுெடட் எண்னணக் காண்க. 

 
a) 50   b) 40 

 c) 60   d) 80 
 

Q.30) பகாடுக்கெ்ெடட் வாரத்்னதகனள பொருள்தரும் வனகயில் 

வரினசெ்ெடுத்துக. 

 1. வருமானம்  2. தகுதி 

 3. கல்வி   4. வளரச்ச்ி 

 5. மவனல 

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


