
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 20 

 

Q.1) மனிதன் ஒருவன் ததற்கு ந ோக்கி  ிற்கிறோன். அவன் 135° எதிர ்கடிகோர 

திசையில் திரும்புகிறோன் மற்றும் 180° கடிகோர திசையில் திரும்பினோல் 

அவன் எத்திசைசை ந ோக்கி  ிற்போன்? 

 a) வடகிழக்கு  b) வடநமற்கு 

 c) ததன்கிழக்கு  d) ததன்நமற்கு 

 

Q.2) ஒரு வகுப்பில் உள்ள மோணவரக்ளின் தரவரிசைப் பட்டிைலில் 

கநணஷ் என்பவர ்முன்புறம் இரு ்து 11வது  பரோகவும். பின்புறம் இரு ்து 

25 வது  பரோகவும். உள்ளோர ்எனில் அ ்த வகுப்பில் உள்ள தமோத்த 

மோணவரக்ள் எத்தசன நபர?் 

 a) 34   b) 36 

 c) 35   d) 37 

 

Q.3) ___________முசறயின் மூலம் ஒருவர ்தவசற தோநன 
உணரக்ிறோர?் 
 a) நுண்ணறிவு  b) பரிநைோதசன 

 c) உள்ந ோக்கு  d) ஆக்கத்திறன் 
 

Q.4) தகோடுக்கப்பட்ட வோரத்்சதகளுக்கு ஏற்ற படம் எது? மோணவரக்ள், 

கோல்ப ்துவீரரக்ள், கூசடப ்து ரசிகரக்ள். 
 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
 
 



 
 

 

d) 

 
 

Q.5) கூற்று i: எல்லோ மரங்களும் தகோடிகளோக உள்ளன. 

 கூற்று ii: எல்லோ தகோடிகளும் பழங்களோக உள்ளன. 

 முடிவுகள்: 

 i) சில பழங்கள் மரங்களோக உள்ளன. 

 ii) எ ்த மரமும் பழமோக இல்சல. 

 iii) எல்லோ பழங்களும் மரங்களோக உள்ளன. 

 iv) சில தகோடிகள் மரங்களோக உள்ளன. 

a) முடிவு ii, iv மடட்ும் ைரி 

b) முடிவு I, iv மடட்ும் ைரி 

c) முடிவு iii, iv மடட்ும் ைரி 

d) அசனத்தும் தவறு 

 

Q.6) இத்ததோடரில் அடுத்தபடம் 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
 
 



 
 

 

d) 

 
 

Q.7) ஒரு ரகசிை தமோழியில் 253 என்றோல் book are old என்றும், 546 என்றோல் 

man is old என்றும் 378 என்றோல் buy good book என்றும் தபோருள் எனில், are 

என்பதன் ரகசிை தமோழி என்ன? 

 a) 2   b) 4 

 c) 5   d) 6 

 

Q.8) 15 – 46, 12 – 36, 9 – 28, 8 – 25 தபோருத்தமற்றது எது? 

 a) 15 – 46  b) 12 – 36 

 c) 9 – 28  d) 8 – 25 

 

Q.9) பின்வரும் எண் ததோடரில் விடுபட்ட எண்சணக் கோண்க. 
37, 30, 25, -----, 21 

 a) 23   b) 22   

 c) 24   d) 21 
 
Q.10)  

 
  a) 55   b) 52 
 c) 49   d) 53 
Q.11) 371, 516, 443, 263 மோறுபட்ட எண்சணக் கோண்க. 

 a) 371   b) 516 

 c) 443   d) 263 
 

Q.12) ஒரு பள்ளியில் தமோத்தம் 100 நபர ்உள்ளனர.் அவரக்ளில் 10 ைதவீதம் 

ஆசிரிைர ்உள்ளனர.் மீதம் உள்ளவரக்ளில் 11/18பங்கு மோணவரக்ள் எனில் 

மோணவிைர ்எத்தசன நபர?் 

 a) 40   b) 44 



 
 

 

 c) 35   d) 46 

 

Q.13) மக்கள் கோவல் துசறயிடம் முக்கிைமோக எதிரப்ோரக்்கும் பண்பு 

 a) மதிப்பு   

b) ந ரச்ம 

 c) சி ்தசன  

 d) உலகிைல் அறிவு 

 

Q.14) A : B = 3 : 2 மற்றும் B : C = 3 : 4 என்று இரு ்தோல்  A : C எதற்கு ைமம்? 

 a) 1 : 2  b) 2 : 1 

 c) 8 : 9  d) 9 : 8 

 

Q.15) மதிப்பு கோண்? 

Sin2 30° + cos2 30° = ? 
 a) 0   b) 1 
 c) 2   d) 3 
 

Q.16) பின்வரும் எண்களில் எ ்த எண் 24ஆல் மீதி இல்லோமல் வகுபடும்? 
a) 63810  b) 537804 

 c) 3125736  d) 35718 
 

Q.17) படத்தில் வினோக்குறி உள்ள இடத்தில் உள்ள நகோணம்? 

 
a) 30°   b) 45° 

 c) 60°   d) 90° 
 

Q.18) கீழ்கண்டவற்றுள் வித்திைோைமோனசதக் கோண்க. 

 a) கிரகம்  b) விண்மீன் 

 c)  ிலோ  d) புத்தகம் 

 

Q.19) தபண்ணின் உைரத்திற்கு அவளது எசட அதிகம் எனை ்

தைோல்லப்பட்டது. அதற்கு அவள் தன் எசடசைப் போரக்்கும் நபோது, தனது 



 
 

 

உைரம் அதிகமோக இருக்கநவண்டும் எனை ்தைோன்னோள். இவ்விரு 

கூற்றுகளில்  ீர ்ஆதரிக்கும் கூற்று? 

 a) அவளின் கூற்று 

 b) மற்ற கூற்று 

 c) இரு கூற்சறயுநம 

 d) எசதயும் இல்சல 

 

Q.20) இருபத்திநைோரோம் நூற்றோண்டு ஆரம்பிக்கும் வருடம்? 
a) 2001  b) 2000 

 c) 2101  d) 2100 
 

Q.21) ஒரு நதோட்டத்தில் வரிசைக்கு 10 மோமரம் வீதம் 12 வரிசைகள் உள்ளன. 

இரண்டு மரங்களுக்கு இசடப்படட் தூரம் 2 மீட்டர,் நதோட்டத்தின் எல்லோப் 

பக்கமும் ஒரு மீட்டர ்கோலிைோக விடப்பட்டிரு ்தோல் நதோட்டத்தின் 

 ீளமோனது? 

 a) 20 மீ  b) 22 மீ 

 c) 24 மீ  d) 26 மீ 

 

Q.22) 20 – 2 = 20, 25 – 4 = 50 மற்றும் 30 – 8 = 120, 24 – 6 = ? 

 a) 8   b) 72 

 c) 55   d) 12 

 

Q.23) 01/12/91 அன்று ஞோயிற்றுகிழசம எனில் டிைம்பர ்1991வது வருடம் 4 

வது தைவ்வோை் கிழசமைோனது எ ்த நததிைோக இருக்கும்? 

a) 31/12/91  b) 24/12/91 
 c) 17/12/91  d) 26/12/91 
 
Q.24) 441 : 462: : 841 : ?  
 a) 870   b) 880 
 c) 871   d) 881 
 

Q.25) நவறுபட்ட ஒன்சற நதர ்்து எழுதுக. 

 a) அலுமினிைம் c) துத்த ோகம் 

 c) தைம்பு  d) பித்தசள 

 

Q.26) A யின் கணவர ்B. நமலும் C மற்றும் Aயின் தோை் D எனில் Bக்கு D என்ன 

உறவு? 

 a) மருமகள்  b) அத்சத 



 
 

 

 c) மகள்   d) சித்தி 

 

Q.27) ஒரு வகுப்பில் உள்ள மோணவோகள் 60%, மோணவிகள் 24 நபர ்எனில், 

அவ்வகுப்பில் உள்ள தமோத்த மோணவ மோணவிைரக்ள் எத்தசன? 

 a) 50   b) 48 

 c) 58   d) 60 

 

Q.28) ஒரு முக்நகோணத்தின் பக்கங்கள் இரண்டு பங்கு அதிகமோக்கினோல் 

அதன் பரப்பு ----- அதிகமோகும். 

 a) 3 பங்கு  b) 4 பங்கு 

c) 2 பங்கு  d) மோற்றமில்சல 

 

Q.29) Indians  can adapt themselves in any situation. “ADAPT” என்ற வோரத்்சதக்கோன 

தபோருள் 

 a) Follow (ததோடருதல்) 

 b) clever(அறிவோளி) 

c) Adjust (ஒத்துப்நபோதல்) 

 d) choose (நதர ்்ததடுத்தல்) 

 

Q.30) மன அழுத்தம், 

 a) உடனடி விசளவுகள் தகோண்டது 

 b) தோமதமோன விசளவுகள் ஏற்படுத்தும் 

 c) துவங்கல்கள் உசடைது 

 d) தூண்டல்கள் அடங்கிைது. 
 


