TNUSRB
Psychology Test - 16
Q.1)

சரியான விடைடயத் ததர்ந்ததடுக்கவும் .
எச்சரிக்டகயாயிருக்கிற : விழிப் புள் ள : வாழக்கூடிய : ?
a) சாத்தியமான
b) தபருந்தன் டமயான
c) சுறுசுறுப் பான
d) நம் பிக்டகயற் ற

Q.2)

எந்த ஒன்று மற் ற மூன்றில் இருந்து தவறுபடுகிறது?
a) ஆதலாசகர்
b) நடுவர்
c) மத்தியஸ்தர்
d) ஆை்ை நடுவர்

Q.3) இராமனின் பயிற் சியாளர் டவப் பு அடறயிலிருந்து 16 பந்துகடளக்
தகாண்டு வர தசால் கிறார். இராமன் ஒரு முடற 3 பந்துகடளத் தான்
தகாண்டு வர முடியும் . எல் லா பந்துகடளயும் தகாண்டுவர இராமன்
எத்தடன முடற டவப் பு அடறக்கு தசல் ல தவண்டும் ?
a) 4
b) 4½
c) 5
d) 6
Q.4)

இன் புளுயன்சா : டவரஸ் : : டைபாய் டு ?
a) ஆல் கா
b) பாக்டீரியா
c) பூஞ் டச
d) அமீபா

Q.5) இரு வை்ைக் கூம் புகளின் உயரங் களின் விகிதம் 2 : 3 அவற் றின்
அடிச்சுற் றளவுகளின் விகிதம் 3 : 5 அவற் றின் கன அளவுளின் விகிதம் ?
a) 2 : 5
b) 6 : 15
c) 6 : 25
d) 3 : 15
Q.6)

தவறுபை்ைடத ததர்ந்ததடு : நுடரயீரல் , சிறுநீ ரகம் , இதயம் , கண்
a) நுடரயீரல்
b) சிறுநீ ரகம்
c) இதயம்
d) கண்

Q.7) 6 மணிக்கும் 7 மணிக்கும் இடைதய எந்த நிமிைங் களில் தபரிய
முள் ளும் , சிறிய முள் ளும் ஒன் டற ஒன் று ததாடும் ?
2
8
a) 6 hr 35 Min
b) 6 hr 32 Min
11

11

c) 6 hr 30

16
10

Min

d) 5 hr 13

32
11

Min

Q.8)

தமதல தகாடுக்கப் பை்டுள் ள பைத்தில் எத்தடன சதுரங் கள் உள் ளன என
ததர்ந்ததடுக்க?
a) 14
c) 13
b) 12
d) 10
Q.9) தகாடுக்கப் பை்ை எண் ததாைர் 96053781 இதில் முதல் மற் றும்
மூன்றாவது இைத்தில் உள் ள எண்கள் ஒன் றின் இைத்தில் மற் தறான் று
என்று இைம் மாற் றப் படுகிறது. இதத தபான் று ஐந்து – ஏழு, இரண்டு –
நான்கு, ஆறு – எை்டு, ஆகிய இைங் களில் உள் ள எண்கள் ஒன் றின் இைத்தில்
மற் தறான்று என்று இைம் மாற் றப் படுகிறது எனில் வலதுபுறம் இருந்து
6வது எண் என்ன?
a) 9
b) 0
c) 5
d) 6
Q.10) சரண் என்பவர் முன் புறம் இருந்து 14வது நபராகவும் , ஜான் என் பவர்
அவரில் இருந்து முன் புறம் 7வது நபராகவும் , தமலும் பின் புறம் இருந்து
13வது நபராகவும் உள் ளார் எனில் அந்த வரிடசயில் உள் ள தமாத்த
நபர்கள் எத்தடன தபர்?
a) 21
b) 22
c) 23
d) 20
Q.11) ஒரு பகடைடய ஒரு முடற உருை்டும் தபாது 3ஐ விை தபரிய எண்
கிடைத்த நிகழ் தகவு.
a) 1/4
b) 3/4

c)1

d) 1/2

Q.12) தகாடுக்கப் பை்ை வார்த்டதகளுக்கு ஏற் ற பைம் எது?
பை்டு, கதர், பனியன்
a)

b)

c)

d)

Q.13) 16 – 24, 14 – 28, 36 – 13, 6 – 18, தபாருத்தமற் றது எது?
a) 16 – 24
b) 14 – 28
c) 36 – 13
d) 6 – 18
Q.14) இன் று தவள் ளிக் கிழடம எனில் 111 நாள் கழித்து என் ன கிழடம
வரும் ?
a) புதன்
b) சனி
c) வியாழன்
d) ஞாயிறு
Q.15) தசயடல தசய் ய விைாமல் தடுப் பதால் ஏற் படும் மனநிடல
a) மன ஒருடமப் பாடு b) மனமுறிவு
c) மன அடமதி
d) மனப் தபாராை்ைம்
Q.16) 6 சை்டை மற் றும் 5 தவை்டிகளின் விடலயானது ரூ.1900 ஆகும் . 2
சை்டை 5 தவை்டிகளில் விடலயானது ரூ.1300 எனில் 10 தவை்டி மற் றும் 10
சை்டைகளின் விடல என்ன?
a) 3300
b) 3000
c) 3500
d) 3800

Q.17) நீ விர் சார்பு ஆய் வாளர் பணிடயத் ததர்ந்ததடுக்க காரணம் .
a) அதிகச் சம் பளம்
b) நன் மதிப் பு
c) சமூகப் பணி
d) தபாழுதுதபாக்கு
Q.18) கீழ் க்காணும் பைத்தில் முக்தகாணம் என் பது தபண்கடளயும் ,
சதுரம் என்பது விடளயாை்டு வீரர்கடளயும் , வை்ைம் என் பது
பயிற் சியாளர்கடளயும் குறிக்கிறது எனில் பயிற் சியாளராக உள் ள தபண்
விடளயாை்டு வீரர் யார்?
a) A
b) B
c) D
d) E

Q.19) FRIEND என்பதடன RFEIDN என் று எழுதினால் MOTHER என் படத எவ் வாறு
எழுதலாம் ?
a) OMHTRE
b) OMTHRE
c) OMHRTE
d) OMTHER
Q.20) விடுபை்ை இைத்டத நிரப் புக : 10 : 101 : : 8 : _________
a) 64
b) 65
c) 66
d) 63
Q.21) ஒரு வகுப் பில் 50 மாணவர்கள் உள் ளனர். அதில் மாணவனின்
எண்ணிக்டகயில் 3 ல் 2 பங் கு மாணவிகள் உள் ளனர் எனில் , அந்த
வகுப் பில் உள் ள மாணவ மாணவியர் எத்தடன தபர்?
a) 24, 26
b) 15, 35
c) 20, 30
d) 30, 20
Q.22) REPRIMAND என்ற வார்த்டதயில் இருந்து கீழ் காணும் எந்தச் தசால் டல
உருவாக்க இயலும் ?
a) MAIDEN
b) PRISON
c) MONDANE
d) READY

Q.23) இதனுைன் ததாைர்புடைய எழுத்டதக் காண்க
AB : GH : : LM : ___________
a) RS
b) QR
c) NO
d) KL
Q.24) ஆக்கத்திறனின் முக்கியமான தன் டம என் பது?
a) சிறந்த நிடனவாற் றல்
b) முன் அனுபவம்
c) தனித்தன்டம
d) நல் லதபச்சுதிறன்
Q.25) தசரர், பல் லவர், சந்ததலர், தசாழர் தவறுபை்ைடத காண்
a) தசரர்
b) பல் லவர்
c) சந்ததலர்
d) தசாழர்
Q.26) ‘+’ என்பது × எனவும் , - என் பது + எனவும் , × என் பது ÷ எனவும் , ÷ என் பது
- எனவும் தகாண்ைால் 75 × 15 ÷ 100 – 20 + 4 ன் மதிப் பு யாது?
a)15
b) 20
c) -15
d) -20
Q.27) CD, RS, VW, QP இவற் றில் தபாருந்தாது எது?
a) CD
b) RS
c) VW
d) QP
Q.28) தபாருள் தரும் வடகயில் வரிடசப் படுத்துக.
1. தண்ைடன
2. சிடற
3. டகதி
4. குற் றம்
5. நீ திபதி
a) 5, 1, 2, 3, 4
b) 4, 3, 5, 2, 1
c) 4, 3, 5, 1, 2
d) 2, 3, 1, 4, 5

Q.29) 60 நிமிைங் கள் என்பது
a) 1 வினாடி
b) 1 பாடக
c) 1 தசங் தகாணம்
d) இவற் றுள் எதுவுமில் டல
Q.30) கீழ் கண்ைவற் றுள் மாறுபை்ைது எது?
a) Floppy disk
b) Keyboard
c) CPU
d) Mouse

