
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 24 

 

Q.1) ககொடுக்கப்படட்ுள்ள எண் 5 8 9 4 3 2 7 6 1 4, இதில் முதல் இரண்டொம் 

எண்கள் ஒன்றின் இடத்தில் மற்கறொன்றும், மூன்றும் - நொன்கும், ஐந்தும் - 

ஆறும், இது பபொன்று மற்ற எண்களும் இடம் மொற்றப்படுகின்றன எனில் 

வலது புறமொக இருந்து எந்த எண் ஆறொவது இடத்தில் இருக்கும்? 

 a) 3   b) 2 

 c) 4   d) 5 

 

Q.2) டொரவ்ின் : பரிணொமவளரச்ச்ி : : ஆரக்்கிமிடிஸ் : ? 

 a) இழுவிசச  b) கவப்பம் 

 c) மிதத்தல்  d) கொந்தம் 

 

Q.3) விடுபட்ட எழுத்சதக்  கொண்க 

DF, GJ, KM, NQ, RT, ? 
 a) UW   b) UY 
 c) UZ   d) UX 
 
Q.4) கீழ்கண்டவற்றில் எது லீப் வருடம் அல்ல? 

a) 2014  b) 2024 
 c) 2004  d) 2044 
 
Q.5) நொன்கு வருடங்களுக்கு முன்பு கீதொவின் வயது சீதொவின் வயதில் 3ல் 

ஒரு பங்கு. தற்பபொது கீதொவின் வயது 15 எனில் சீதொவின் தற்பபொசதய 

வயது என்ன? 

 a) 37   b) 40 

 c) 43   d) 46 
 

Q.6) கீழ்கண்டவற்றில் ஆங்கில அகரொதியில் முதலொவதொக வரும் 

வொரத்்சதசய கண்டறிக. 
Laconic, lace, lattice, latitude 

a) laconic  b) lace 
c) lattice  d) latitude 

 

 

 

 



 
 

 

Q.7) மணி 6 முதல் 6.30 வசர எந்த நிமிடங்களில் இரண்டு முள்ளும் 

கசங்பகொணத்தில் அசமயும். 

a) 6 hr 46
4

11
 min b) 6 hr 16

4

11
 min 

 c) 6 hr 18
4

11
 min d) 6 hr 19

4

11
 min 

 

Q.8) சுபரஷ் என்பவர ்பின்புறம் இருந்து 49வது இடத்தில் உள்ளொர.் 
அவரின் நண்பர ்பின்புறம் இருந்து 58வது இடத்தில் ; உள்ளொர.் பமலும், 
சுபரஷ் முன்புறம் இருந்து 10வது இடத்தில் ; உள்ளொர ்எனில் அவரது 
நண்பர ்முன்புறம் இருந்து எத்தசனயொவது இடம் ;? 
 a) 2   b) 1 
 c) 4   d) 3 
 
Q.9) இரு பகசடகள் உருட்டப்படுகிறது கமொத்த கூடுதல் பகொ 
எண்ணொக இருக்க நிகழ்தகவு? 

a) 
5

12
   b) 

5

6
 

 c) 
6

12
   d) 

6

6
 

 
Q.10) 41>21>51>81 மொறுபடட் எண்சணக் கொண்க. 

a) 41   b) 21 
 c) 51   d) 81 
 
Q.11) பகள்விக்குறி உள்ள இடத்தில், கீழ்கொணும் எண்களில் எது வரும்? 

 
a) 184   b) 210 

 c) 241   d) 425 
 

Q.12) நொய்களும், பகொழிகளும் உள்ள குழுவில் தசலகளின் 
எண்ணிக்சக 105 மற்றும் கொல்களின் எண்ணிக்சக 240 எனில் 
அங்குள்ள பகொழிகளின் எண்ணிக்சகசய கொண்க. 

a) 50   b) 60 
 c) 90   d) 80 
 
 
 
 
 



 
 

 

Q.13) ஒரு பண்பில் திறனில் சிறந்து விளங்குபவர ்

 a) ஆளுசமமிக்கவர ்

 b) அறிவுமிக்கவர ்

 c) பலன் வொய்ந்தவர ்

 d) திறசமயொனவர ்

 

Q.14) ஓர ்ஊரில் சதயல் வகுப்பிற்குச ்கசல்லும் கபண்களின் 

எண்ணிக்சக 50, பதொட்ட பவசல வகுப்பிற்கு கசல்பவரக்ள் 75, இவரக்ளில் 

இரண்டு வகுப்பிற்கும் கசல்லும் கபண்களின் எண்ணிக்சக 35 பபர ்எனில் 

பின்வரும் பகள்விகளுக்கு விசடயளிக்கவும் (வினொ – 44,45) 

ஒரு குறிப்பிடட் வகுப்பிற்கு மடட்ும் கசல்லுபவரக்ள் எத்தசன பபர?் 
 a) 50   b) 55 
 c) 60   d) 65 
 

Q.15) எத்தசன பபர ்கமொத்தத்தில் ஏபதனும் ஒரு வகுப்பிற்கு மடட்ும் 

கசல்பவரக்ள்? 
 a) 100   b) 85 
 c) 90   d) 95 
 

Q.16) ஒரு ரகசிய கமொழியில் 743 என்றொல் mangoes are good என்றும் 657 

என்றொல் eat good food என்றும், 934 என்றொல் mangoes are ripe என்றும் 

கபொருள், எனில் ripe என்பதன் ரகசிய கமொழி என்ன? 

 a) 9   b) 4 
c) 5   d) 7 
 

Q.17) 5,17,37,65, ......................, 145 அடுத்து வரும் எண்சணக் கொண்க. 

 a) 95   b) 97 

 c) 99   d) 101 

 

Q.18)  

 
a) 130   b) 420 

 c) 450   d) 390 
 
 

 



 
 

 

Q.19) ஒரு எண்ணின் 25% ஆனது மற்கறொரு எண்ணின் 20% சமம் எனில் 

முதல் எண்ணுக்கு இரண்டொம் எண்ணிற்கும் உள்ள விகிதம்? 

 a) 5 : 4  b) 1 : 4 
c) 4 : 5  d) 5 : 1 
 

Q.20) ஆக்கத்திறனின் பண்பு? 

 a) விடொமுயற்சி b) ஆளுசம 

 c) புலன் கொட்சி d) மனசச்ிக்கல் 

Q.21) 12கச.மீ ஆரமுள்ள ஒரு பகொள குண்டொனது உருக்கி மூன்று சிறு 

பகொளங்களொக மொற்றப்படுகிறது. முதல் இரண்டு பகொளங்களின் 

ஆரங்கள் 6 கச.மீ மற்றும் 8 கச.மீ மூன்றொவது பகொளத்தின் ஆரம்? 

 a) 24 கச.மீ  b) 16 கச.மீ 

 c) 10 கச.மீ  d) 12 கச.மீ 

Q.22) 20%,10%, மற்றும் 5% என்ற கதொடரொன தள்ளுபடிக்கு சமமொன ஒற்சற 

தள்ளுபடிசயக் கொண்க.  

 a) 32%    b) 21.6% 

 c) 31.6%   d) 32.6% 

Q.23) 24 : 6 எனில் ? : 60 

 a) 180   b) 115 
 c) 150   d) 240 
 

Q.24) கீழ்கொணும் படத்தில் உள்ள மொநிலத்தின் கபயசர கொண்க. 

 
a) S,R   b) A,A 

 c) P,J   d) N,L 
 

Q.25) BLACK என்பதின் குறியீடு CMBDL ஆனொல் SWEET என்பதில் குறியீடு 

என்ன? 
a) UVFFV  b) TXFFU 

 c) TXE  d) TEEWS 
 
 
 
 



 
 

 

Q.26)  

 
a) 

 
b) 

 
 
c) 

 
d) 

 
 

Q.27) நீ உனது நண்பனுசடய விழொவில் கலந்து ககொண்ட பபொது, உனது 

நண்பன் கழுத்தில் அணிந்திருந்த மஃப்ளர ்துணி அருகில் இருந்த பமசை 

மீதிருந்த கமழுகுவரத்்தியில் தீ பற்றிக் ககொண்டது. அப்பபொது நீ என்ன 

கசய்வொய்? 

a) எனது நண்பசன அசழத்து அவனுக்கு அருகில் என்ன நடக்கிறது 

என  பொரக்்கச ்கசொல்பவன் 

b) பவகமொக கசன்று அவனது தொசய அசழப்பபன் 

c) பொய்ந்து கசன்று அவனது மஃப்ளசர எடுத்து அசத கீபழ பபொடட்ு 

அதன் மீது நீசர ஊற்றுபவன். 

 d) மஃப்ளசர எடுத்து வீசி எறிபவன். 

 

Q.28) மத்திய கொவல்துசறயுடன் கதொடரப்ுசடய துசற எது? 

 a) மின்சொரத்துசற  

b) பணியொளரந்லத்துசற 

 c) உள்துசற 

 d) சட்டதுசற 

 

 

 



 
 

 

Q.29) எண் 3க்கு எதிரப்்புறம் உள்ள எண் யொது? 

 
a) 1   b) 4 

 c) 5   d) 2 

 

Q.30) எத்தசன சதவீத மொணவரக்ள் கணினியியசல விரும்பவில்சல? 

பொடம்  மொணவரக்ளின் எண்ணிக்சக 

கணிதம்   6 

இயற்பியல்  12 

பவதியியல்  15 

உயிரியல்   8 

கணினியியல்  9 
 
a) 91%  b) 9% 
c) 82%  d) 18% 
 


