
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 21 

 

Q.1)  பின்வரும் எண் த ொடரில் விடுபட்ட எண்ணணக் கொண்க. 
`36>24>15>9>6>? 
 a) 3   b) 6 
 c) 0   d) 2 
 
Q.2) எந்  நொயும் பொடொது, ஆனொல் சில நொய்கள் பபசும் அப்படியொனொல்? 

 a) சில நொய்கள் பொடும் 

 b) எல்லொ நொய்களும் பொடொது 

 c) எல்லொ நொய்களும் பபசும் 

 d) சில நொய்கள் பொடொது 

 

Q.3) எந்  எண் எல்லொ வணரபட ்திலும் இருக்கிறது? 

 
a) 3   b) 4 

 c) 7   d) 8 
 

Q.4) ரொமன் வடக்கு பநொக்கி தெல்கிறொன். வலதுபுறமொக திரும்புகிறொன். 

மீண்டும் வலதுபுறமொக திரும்பி நடக்கிறொன். மறுபடியும் இடதுபுறமொக 

திரும்பி நடக்கிறொன் அவன்  ற்பபொது எ ்திணெயில் தெல்கிறொன்? 

 a) வடக்கு  b) த ற்கு 

 c) கிழக்கு  d) பமற்கு 

 

Q.5) ஒரு ெங்பக  தமொழியில் ‘மொணலக்கண்பநொய்’ என்பது 

‘இர ் பெொணக’ எனவும், ‘இர ் பெொணக’ என்பது ஸ்கரவ்ி’ எனவும், 

‘ஸ்கரவ்ி’ என்பது ‘புற்றுபநொய்’ எனவும், ‘புற்றுபநொய்’ என்பது 

தபரிதபரி எனவும் குறிக்கப்பட்டொல் ‘ணவட்டமின் C குணறபொடு’ 

ஏற்படு ்தும் பநொய்? 

 a) ஸ்கரவ்ி   b) மொணலக்கண் 

 c) இர ் பெொணக  d) புற்றுபநொய் 



 
 

 

Q.6) HARDWORK என்பண  9 என்றும் TRIUMPH என்பண  8 என்றும் 

குறிக்கப்படட்ொல் EXCELLENCY (மற்றும்) COMMUNICATION எவ்வொறு 

குறிக்கப்படும்? 

 a) 11,15  b) 10,14 

 c) 11,14  d) 11,13 

 

Q.7) ........................ மற்றும் சிந் ணன ஒன்பறொடு ஒன்று இணணந்  ொகும். 

 a) பு ் கம்  b) தமொழி 

 c) பொடல்  d) கல்வி 

 

Q.8) அருணொ ஒரு பகக்ணக ஒரு பொதியொக தவடட்ுகிறொர.் அதில் ஒரு 

பொதிணய ெம அளவுள்ள சிறு துண்டுகளொக தவடட்ுகிறொர.் ஒவ்தவொரு 

சிறிய துண்டும் 20 கிரொம் எணட உள்ள ொகும். அவளிடம் ஏழு பகக் 

துண்டுகள் இருந் ொல், முழு பகக்கின் எணட என்னவொக இருக்கும்? 

 a) 120 கிரொம்  b) 140 கிரொம் 

 c) 240 கிரொம்  d) 280 கிரொம் 

 

Q.9) பகொடிட்ட இட ்ண  நிரப்புக 

bc _ b _ c _ b _ ccb 
 a) cbcb  b) bbcb 
 c) cbbc  d) bcbc 
 
Q.10) பவறுபட்ட தெொல்ணல கண்டறிக: 

 கொவிரி, கங்ணக, பொலொறு, ணவணக 

 a) கொவிரி  b) கங்ணக 

c) பொலொறு  d) ணவணக 

 

Q.11) + என்பது - எனவும், - என்பது x எனவும், x என்பது ÷ எனவும், ÷ ன்பது + 

எனவும் தகொண்டொல் 84x7÷3+5-2 ன் மதிப்பு யொது? 

 a) 4   b) 3 

c) 5   d) 0 
 

Q.12) PALE : LEAP : : POSH : _________ 
 a) SHOP  b) HOPS 
 c) POHS  d) SOPH 
 
Q.13) 2014 ஆகஸ்டு 6ம் ப தி பு ன்கிழணம எனில் அப  ஆண்டு ஜீன் 10ம் 

ப தி என்னகிழணம எனக்கொண்க? 

 a) திங்கள்  b) தெவ்வொய் 



 
 

 

 c) பு ன்   d) வியொழன் 

 

Q.14) விஜய்-ஐ பொர ்்து பரகொ, இவர ்எனது அம்மொவின் அம்மொவுணடய ஒபர 

மகனின் மகன் என்று கூறினொர,் எனில் விஜய்க்கு பரகொ என்ன உறவு? 

 a) அ ்ண    b)  ங்ணக 

 c) அ ்ண  மகள்  d) சி ்தி 

 

Q.15) பமொகனின் வயது அவனது மகனின் வயண க் கொட்டிலும் 5 மடங்கு. 4 

வருடங்களுக்கு பிறகு இருவர ்வயதுகளின் கூடு ல் 68 எனில்  ற்பபொது 

மகனின் வயது என்ன? 

 a) 12   b) 10 

 c) 5   d) 8 
 

Q.16) ஆங்கில அகரொதியில் மு லவ ொக வரும் வொர ்்ண ணயக் 

கண்டறிக. 
Maternal, Mason, Matrimony, matter 
 a) Maternal  b) Mason 
 c) Matrimony  d) Matter 
 
Q.17) ஒரு நொளில் (24 மணி பநர ்தில்) எ ் ணன முணற தபரியமுள்ளும் 

சிறிய முள்ளும் ஒன்ணறஒன்று த ொடட்ுெ ்தெல்லும்? 

 a) 6   b) 12 

c) 24   d) 22 

 

Q.18) ஒரு வகுப்பிலுள்ள மொணவரக்ளின் எண்ணிக்ணக மொணவிகளின் 

எண்ணிக்ணகணய பபொல் 2 மடங்கு,  எனில் கீழ்கொண்பதில் எது தமொ ்  

எண்ணிக்ணகயொக இருக்கொது? 

 a) 60   b) 45 

 c) 54   d) 56 
 

Q.19) 1 மு ல் 20 வணர எண்ணுள்ள சீடட்ுகள் கலக்கப்படட்ு ஒரு சீடட்ு 

எடுக்கப்படுகிறது. அந்  சீடட்ு 5 ன் மடங்கு உள்ள எண்ணொக கிணடக்க 

நிகழ் கவு என்ன? 

a) 
1

4
   b) 

2

5
 

 c) 
1

5
   d) 

2

5
 

Q.20) பின்வரும் எண் த ொடரில் விடுபட்ட எண்ணணக் கொண்க. 
5>6>7>8>10>11>14> _____ 
 a) 15   b) 16 



 
 

 

 c) 17   d) 18 

 
பமபல உள்ள பட ்தில் வட்டம் என்பது இணளஞரக்ணளயும், முக்பகொணம் 

என்பது படிக்கொ வரக்ணளயும், தெவ்வகம் என்பது பவணல 

தெய்பவரக்ணளயும் குறிக்கிறது எனில் கீழ்கொணும் வினொக்களுக்கு 

விணடயளிக்கவும் (வினொ எண் 21-24) 

Q.21) படிக்கொ  பவணலதெய்யக்கூடிய இணளஞரக்ள் எ ் ணன பபர?் 

 a) 6   b) 5 

 c) 4   d) 3 
 

Q.22) படி ்  பவணலதெய்யக்கூடிய இணளஞரக்ள் எ ் ணன பபர?் 

 a) 2   b) 3  

 c) 4   d) 5 
 

Q.23) படி ் , பவணலயில்லொ  இணளஞரக்ள் எ ் ணன பபர?் 

 a) 7   b) 4 

 c) 1   d) 5 
 

Q.24) படிக்கொ , பவணலயில்லொ  இணளஞர ்எ ் ணன பபர?் 

 a) 1   b) 2 

 c) 6   d) 3 
 

Q.25) பின்வருவனவற்றில்  வறொன எண்ணணக் கொண்க. 
125,216,343,512,625,729,1000 

 a) 125   b) 343 

c) 625   d) 1000 
 

Q.26) 4, -8, 16, -32, 64 .............. விடுபட்ட எண் யொது? 

 a) 128   b) -128 

 c) 192   d) -192 
 
 
 
 



 
 

 

Q.27) இவற்றுள் தபொருந் ொண க் கொண்க: 

 
a) 97   b) 71 

 c) 61   d) 51 
 

Q.28) + ஐ ÷ ஆகவும், ÷ ஐ + ஆகவும், 10 ஐ 20 ஆகவும் மற்றும்  20 ஐ 10 
ஆகவும் மொற்றி எது ெரியொக உள்ளது என ப ரந்்த டுக்க? 
 a) 20÷10+4=25 b) 10+20÷6=18 
 c) 20÷4+10=25 d) 10+20÷12=14 
 

Q.29) A என்பவர ்ஒரு பவணலணய 15 நொட்களில் முடிப்பொர.் B என்பவர ்Aஐ 

விட 50% அதிக திறணமயுணடயவர ்எனில், B மடட்ும் அப  பவணலணய 

தெய்து முடிக்க எடு ்துக் தகொள்ளும் நொட்கள் 

 a) 5   b) 10 

 c) 10   d) 20 
 

Q.30) 
(81)3.6x(9)2.7

(81)4.2x(3)1
 சுருக்குக 

a) 3   b) 9 
 c) 27   d) 81 
 


