
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 23 

 

Q.1) காவ்யா என்பவள் வடக்கு திசைசய ந ாக்கி 10கி.மீ பயணம் 

சைய்கிறாள். பின்னர ்அவள் அதிலிரு ்து செற்கு திசைசய ந ாக்கி 4 கி.மீ 

பயணம் சைய்கிறாள். மீண்டும் அவள் 2.5 கி.மீ கிழக்கு ந ாக்கி பயணம் 

சைய்கிறாள் எனில், ஆரம்பிெ்ெ திசையிலிரு ்து எவ்வளவு தூரம்  ிற்பாள்? 

 a) 6.5மீ   b) 8.5மீ 

 c) 6மீ    d) 12.5மீ 

 

Q.2) P, Q, R, S மற்றும் T என்னும் ஐ ்து  பரக்ள் விெ்தியாைமான உயரெ்தில் 

உள்ளனர.் T சய விட மடட்ும் Q என்பவர ்உயரம் குசறவாக உள்ளார.் S 

சய விட மடட்ும் P உயரமாக உள்ளார.் இவரக்சள இறங்குவரிசையில் 

வரிசைப்படுெ்தினால் மூன்றாவொக வரும்  பர ்யார?் 

 a) R    

b) S 

 c) P  

 d) இதில் எதுவும் இல்சல 

 

Q.3) ‘P’ என்பது ÷  எனவும், Q என்பது – எனவும், R என்பது × எனவும் மற்றும் 

T என்பது + எனவும் இரு ்ொல், 24T16Q32P8R4 

 a) 4   b) 39 

 c) 24   d) 40 
 

Q.4) அக்நடாபர ்1ம் நெதி ஞாயிற்றுக்கிழசம என்றால்  வம்பர ்1ம் நெதி 

என்ன கிழசம? 

 a) திங்கள்  b) சைவ்வாய் 

 c) புென்  d) வியாழன் 

 

Q.5) P என்பது 2 என்றும், Q என்பது 4 என்றும், R என்பது 6 என்றும், B என்பது 

7 என்றும், Z என்பது 9 என்றும், மற்றும் “F” என்பது 3 என்றும் BFRPZ 

குறியிடப்படட்ால் பின்வருபசவகளில் எது  என்பசெ ைரியாக குறிக்கும் 

எண் எது? 

 a) 74629  b) 73629 

 c) 92637  d) 76329 
 
 
 



 
 

 

Q.6) 9 : 16 : : 49? இெனுடன் சொடரப்ுசடய  எண்சண நெர ்்செடுக்க? 
a) 63   b) 46 

 c) 64   d) 36 

 

Q.7) நவறுபட்ட ஒன்சற நெர ்்செடு 

 a) படம் 

 b) வண்ணம் தீடட்ுெல் 

 c) ஓவியம் 

 d) படம் வசரெல் 

 

Q.8) B என்பவர ்A யின் கணவர,் B என்பவர ்C யின் ெ ்செ, D என்பவர ்A 

யின் மகன் எனில் C க்கு D என்ன உறவு? 

 a) ைநகாெரர ்  b) மாமா 

 c) மசனவி   d) கணவர ்

 

Q.9) 3,18,38,78,123,178,243 ெவறான எண்சண சுடட்ுக. 

 a) 78   b) 3 

 c) 123   d) 18 
 

Q.10) கவிொ கலாசவ விட 8 வயது இசளயவன். அவரக்ளின் வயது 

விகிெம் 5 : 7 எனில் கவிொவின் வயது என்ன? 

 a) 20   b) 40 

 c) 48   d) 28 

 

Q.11) சகாடுக்கப்பட்ட வாரெ்்செகசள சபாருள் ெரும் வசகயில் 

வரிசைப்படுெ்துக:  

1.வானவில் 2. மசழ 3. சூரியன் 

4. மகிழ்ைச்ி 5. குழ ்செ. 
a) 2>1>4>3>5  b) 2>3>1>5>4 

 c) 4>2>3>5>1  d) 4>5>1>2>3 
 

Q.12) சொடரக்ள்: சில பட்டங்கள் நூல்கள் ஆகும். எ ்ெ நூல்களும் ஊசி 

இல்சல. 

முடிவு: i. சில பட்டங்கள் ஊசிகள் ஆகும்.  

ii. எ ்ெ ஊசியும் நூல்கள் இல்சல. 

 a) முடிவு i மடட்ும் ைரி   

 b) முடிவு ii மடட்ும் ைரி 

 c) முடிவு i அல்லது ii ைரி 



 
 

 

 d) இரண்டும் ெவறு 

 

Q.13) நகள்விக்குறி உள்ள இடெ்தில், கீழ்காணும் எண்களில் எது வரும்? 

 
a) 25   b) 28 

 c) 30   d) 32 
Q.14) 28%, 2.8%, 2/9, 0.25 இவற்றில் எது சபரியது? 

a) 28%   b) 2.8% 

 c) 
2

9
   d) 0.25 

Q.15) 1மீ பக்க அளவு உள்ள கனைதுர சபட்டியில் எெ்ெசன 10சை.மீ பக்க 

அளவுள்ள கனைதுரங்கசள சவக்காலம்? 

 a) 10    b) 100 

 c) 1000   d) 10000 
 

Q.16) ரமா என்பவர ்ராணிசய விட அதிக மதிப்சபண் சபற்றார.் ரமணி 

என்பவர ்ரெ்னாசவவிட குசறவான மதிப்சபண் சபற்றார.் ரெ்னா 

என்பவர ்ரமாசவ விட அதிக மதிப்சபண் சபற்றார.் இங்கு அதிக 

மதிப்சபண் வாங்கியவர ்யார?் 

 a) ரமா  b) ராணி 

 c) ரெ்னா  d) ரம்யா 

 

Q.17) ஒரு எண்ணின் 6/5 பங்கில் 3/5 பங்கில் 1/4 பங்கானது 54 ஆகும் எனில் 

அ ்ெ எண்ணானது? 

a) 280   b) 300 
 c) 320   d) 350 
 

Q.18) 8 – 5 x 4 = 44 மற்றும் 15 – 3 x 3 = 48 எனில் 16 – 4 x 5  = ? 

 a) 0   b) 69 

 c) 20   d) 25 

 

Q.19) கீழ்க்கண்ட நகள்விக்கு சகாடுக்கப்பட்ட விசடகளில் 

சபாரு ்ெமானசெ நெர ்்து எடுக்கவும். ஒரு சிசறயில் எப்நபாதுநம 

இருக்க நவண்டியது? 

 a) கம்பிகள்   b) சகதிகள் 

 c) காவல் அதிகாரி d) பூடட்ுகள் 



 
 

 

Q.20) நென் சமழுகுடன் சொடரப்ுசடயது எனில் பால் .................. உடன் 

சொடரப்ுசடயது 

 a) பசு    b) நொல் 

 c) முடச்டகள்  d) ெண்ணீர ்

 

Q.21) 2
2

3
 ÷ 2

2

3 
 ÷ 1

1

12
 ன் மதிப்பு 

a) 
33

104
   b) 

66

104
 

 

 c) 
99

104
   d) 1 

 

Q.22) A என்பவர ்ஒரு நவசலயின் 1/4 பகுதிசய 20  ாட்களில் சைய்து 

முடிப்பார.் அநெ நவசலயின் 3/4 பகுதிசய A சைய்து முடிக்க ஆகும் 

 ாட்களின் எண்ணிக்சக? 

 a) 10   b) 20 

 c) 30   d) 60 

 

Q.23) A, B ஐ விட 10 வருடங்கள் மூெ்ெவர,் x வருடங்களுக்கு முன்னால் A, B 

ஐப்நபால் இருமடங்கு வயொனவர.் இப்நபாது Bயின் வயது 12 எனில்; X-ஐக் 

காண்க? 

 a) 1   b) 2 

 c) 3   d) 4 

 

Q.24) ஒரு லிட்டர ்சபட்நராலின் விசல ரூ.20.  ிதி அறிக்சகயில் அென் 

விசல 30% உயரெ்்ெப்பட்டது. ஒரு வாரெ்திற்கு பின் உயரெ்்ெப்பட்ட 

விசலயில் 15% குசறக்கப்பட்டது. ெற்நபாது ஒரு லிட்டர ்சபட்நராலின் 

விசல 

 a) ரூ.23  b) ரூ.23.50 

 c) ரூ.22  d) ரூ.22.10 

 

Q.25) ஒரு மனிென் செற்கு திசைசய ந ாக்கி இருக்கிறான். அவன் 

இடதுபுறமாக 2250 நகாணம் திரும்பினால் அவன் இப்நபாது எ ்ெ 

திசைசய ந ாக்கி இருக்கிறான். 

 a) சென்நமற்கு  c) சென்கிழக்கு 

 b) வடநமற்கு  d) வடகிழக்கு 

 

 



 
 

 

Q.26) ஒரு குறிப்பிடட் ைங்நகெ சமாழியில்“nik ka pa” என்பது “Who are you” 
என்றும், “Ka na ta da” என்பது “you may come here” என்றும், “ho ta sa” என்பது 

“come and go” என்றும் குறியிடப்படட்ால் “nik” என்பெற்கான குறியீடட்ு 
சமாழி என்ன? 
 a) and  b) come 
 c) who 

 d) who அல்லது are 
 

Q.27) 
3420

19
 =  

?

0.01
 x 7 விடுபட்ட எண் யாது? 

a) 
35

9
    

b) 
18

7
 

 c) 
63

5
  

 d) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

 

Q.28) LABOUR என்ற வாரெ்்செசய KBAPTS என குறியீட்டில் எழுதினால் 

CANDID என்ற வாரெ்்செசய எவ்வாறு குறியீட்டில் எழுெலாம்? 

a) DBOEJE  b) BBMCHC 
 c) DZOCJC  d) BBMEHE 
 

Q.29) ஒரு கடிகாரெ்தின் மணி கண்ணாடியில் பாரக்்கும்நபாது 3.15 ைரியான 

மணி என்ன? 

 a) 8.45   

b) 9.45 

 c) 8.15   

d) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

 

Q.30) 4,7,9 இவற்றில் எ ்ெ ஓர ்எண்ணும் திரும்ப எழுொமல் 

கிசடக்கக்கூடிய மூன்று இலக்க எண்களின் எண்ணிக்சக? 

 a) 4   b) 6 

 c) 8   d) 5 

 


