
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 25 

 
 

Q.1) வேறுபட்ட ஒன்றை வேரந்்தேடுக்க: 

 a) மரம்   b) பழம் 

 c) இறை   d) பூ 

 

Q.2) ராஜா சரணிடம் ஒரு ஆறணக் காண்பிே்து, இேர ்என் அப்பாவின் 

மறனவியின் ஒவர மகனின் மகன் எனக் கூறினார.் எனிை் ராஜாவிை்கு 

அந்ே ஆண் என்ன உைவு? 

 a) மகன்   b) மருமகன் 

 c) ோே்ோ  d) றமே்துனன் 

 

Q.3) 80>64>48>32>16> ? அடுே்ே எண்கறை காண்க? 
 a) 4   b) 0 
 c) 8   d) 1 
 
Q.4) 80 மாணேரக்ை் உை்ை ேகுப்பிை், 50 மாணோகை் ேமிழும், 10 

மாணேரக்ை் ேமிழ் மை்றும் ஆங்கிைமும், 20 மாணேரக்ை் ஆங்கிைம் 
மடட்ும் வபசுகின்ைனர ்எனிை் இரு தமாழிகளும் வபசாே மாணேரக்ை் 
எே்ேறன வபர?் 
 a) 20   b) ஒருேருமிை்றை 
 c) 10   d) 15 
 
Q.5) நான்கு ேருடங்களுக்கு முன்பு கயலின் ேயது சுபாஷினி ேயதிை் 3ை் 

ஒரு பங்கு. ேை்வபாது கயலின் ேயது 15 எனிை் சுபாஷினியின் 

ேை்வபாறேய ேயது என்ன? 
 a) 37   b) 40 
 c) 43   d) 46 
 
Q.6) AB : ZY : : KL : ________ இேனுடன் தோடரப்ுறடய  எழுே்றேக்  காண்க 

 a) OR   b) PQ 
 c) RS   d) PO 
 
Q.7) கீவழ தகாடுக்கப்படட்ுை்ை கனசதுரே்திை் ; ‘+’ க்கு எதிராக உை்ை குறி 

என்ன?  
 a) ÷   b) - 



 
 

 

 c) x   d) $ 
 

Q.8) சங்வகே தமாழியிை் ‘சாறை’ என்பது ‘வபருந்து’ என்றும், 

‘வபருந்து’ என்பது ‘தோடரே்ண்டி’ என்றும், ‘தோடரே்ண்டி’ என்பது 

‘பை்ைி’ என்றும், ‘பை்ைி’ என்பது ‘வீடு’ என்றும், ‘வீடு’ என்பது 

‘அலுேைகம்’ என்றும், குறிப்பிடப்படட்ாை் குழந்றேகை் படிக்கும் 

இடே்தின் தபயர ்என்ன? 

 a) அலுேைகம்  b) வீடு 

 c) பை்ைி   d) வபருந்து 

 

Q.9) டிசம்பர,் 3, 1999 அன்று ஞாயிை்றுக்கிறம எனிை் ஜனேரி 3, 2000 என்ன 

கிழறமயாக இருக்கும்? 

 a) தசே்ோய்  b) திங்கை் 

 c) புேன்   d) வியாழன் 

 

Q.10) ஒரு ேரிறசயிை் 25 குழந்றேகை் உை்ைன. ேைதுபக்கே்திை் இருந்து 

14ேது இடே்திை் உஷா உை்ைார.் உஷாவின் மூன்ைாேது இடது பக்கே்திை் 

உமா உை்ைார.் இடதுப்பக்க இறுதியிை் இருந்து உமாவின் இடம் என்ன? 
 a) 8   b) 9 
 c) 7   d) 10 
 

Q.11) பின்ேரும் படே்திை் எே்ேறன முக்வகாணங்கை் உை்ைன என  

வேரந்்தேடுக்க? 

  
 a) 9   b) 11 
 c) 10   d) 12 
 

Q.12) 226மீ நீைமுை்ை இரும்புக் கம்பி 90 தச.மீ நீைமுை்ை துண்டுகைாக 

தேட்டப்படுகின்ைன. அப்வபாது தமாே்ேம் (வோராயமாக) தேட்டப்படட் 

துண்டுகை் 
 a) 250   b) 300 



 
 

 

 c) 220   d) 280 
 

Q.13) 10மனிேரக்ைாை் எடட்ு நாட்கைிை் கட்டி முடிக்ககூடிய ஒரு கடட்ுமான 

பணிறய அறர நாைிை் முடிக்க எே்ேறன மனிேரக்ை் வேண்டும்? 
a) 80   b) 100 

 c) 120   d) 160 
 

Q.14) 16 தபாருட்கைின் விை்பறன விறையானது 20 தபாருட்கைின் அடக்க 

விறைக்கு சமம் எனிை், அது  

 a) 20% நஷ்டமாகும் 

b) 25% நஷ்டமாகும் 

 c) 20% இைாபமாகும் 

 d) 25% இைாபமாகும் 
  
Q.15) 120 இை்; 72 ன் விழுக்காடு (%)என்ன? 
 a) 50%  b) 55% 

 c) 60%  d) எதுவும் இை்றை 
 
Q.16) A என்ை புை்ைியிலிருந்து ராம் ேடக்கு பக்கமாக 6 கி.மீ நடந்து பின் 

இடதுபக்கமாக திரும்பி 8 கி.மீ பின் மீண்டும் இடதுபக்கமாக திரும்ப 12 

கி.மீ நடந்து B என்ை புை்ைிறய ேந்து அறடந்ோை் அேன் நிை்கும் திறச? 
 a) ேடக்கு  b) தேை்கு 

 c) கிழக்கு  d) வமை்கு 

 

Q.17) விடுபட்ட எண்றணக் காண்க 

  
 a) 126   b) 98 
 c) 112   d) 124 
 
Q.18) NOIDA என்பது 39658 என  எழுேப்பட்டாை் INDIA என்பறே எே்ோறு 

எழுேைாம்? 
 a) 36568  b) 63568 
 c) 63569  d) 65368 
 
 
 
 



 
 

 

Q.19) விே்தியாசமானறேக் காண்க. 
 a) 4/D   b) 14/N 
 c) 16/O  d) 20/T 
 

Q.20) 3.40 மணிக்கு மணி முை்ளுக்கும் நிமிட முை்ளுக்கும் இறடவய உை்ை 

வகாணம்? 
 a) 120ᵒ  b) 130ᵒ 
 c) 140ᵒ  d) 150ᵒ 
 

 பின்ேரும் ேகேை்கறை கேனமாக படிே்து அேன் கீவழ உை்ை 

வினாக்களுக்கு ேகுந்ே விறடயைிக்கவும். வினா எண் (21-25) 
 

  J, K ,L,M,N,O மை்றும் ; P. O என்பேர ்Mன் சவகாேரி. M என்பேர ்O 

வின் சவகாேரர ்மை்றும் அேர ்அடர ்சிேப்பு நிை ஆறட அணிந்துை்ைார.் J 

என்பேர ்நீை நிை ஆறட அணிந்துை்ைார ்மை்றும் அேரின் சவகாேரி K 
பசற்ச நிை ஆறட அணியவிை்றை. N மஞ்சை் நிை ஆறட அணிந்துை்ைார ்

மை்றும் அேரின் தநருங்கிய நண்பர ்P ஒரு ஆண். (21 – 25) 
 

Q.21) K மை்றும் M அணிந்திருக்கும் ஆறடயின் நிைங்கை் என்ன? 

 a) இைஞ்சிேப்பு மை்றும் பசற்ச 

 b) இைஞ்சிேப்பு மை்றும் மஞ்சை் 

 c) தேை்றை மை்றும் பசற்ச 

 d) தேை்றை மை்றும் அடரச்ிேப்பு 

 

Q.22) L அணிந்திருக்கும் ஆறடயின் நிைம்;? 
 a) கருப்பு  b) பசற்ச 

 c) தேை்றை d) வமை்கண்ட எதுவுமிை்றை 

 

Q.23) K அணிந்திருக்கும் ஆறடயின் நிைம்? 

 a) பசற்ச  b) இைஞ்சிேப்பு 

c) தேை்றை d) வமை்கண்ட எதுவுமிை்றை 

 

Q.24) P அணிந்திருக்கும் ஆறடயின் நிைம் என்ன? 

 a) கருப்பு   d) நீைம் 

 c) தேை்றை  d) பசற்ச 

 
 
 
 



 
 

 

Q.25) பின்ேருேனேை்றிை் எது தபண்கை் மடட்ும்? 
 a) KLN   

b) KNO 
 c) KLO    

d) வபாதுமான ேகேை் இை்றை 
 
Q.26) ஒரு பூந்வோட்டம் சாய்சதுரேடிவிை் உை்ைது. அேன் 

மூறைவிட்டங்கை் 18மீ, 25மீ, பூந்வோட்டே்தின் பரப்ப காண்க. 

 a) 450 மீ2  b) 225 மீ2 

 c) 324 மீ2  d) 18 மீ2 

 

Q.27) B =2 மை்றும் ; BALL = 27 எனிை் Book =? 
 a) 40   b) 41 
 c) 42   d) 43 
 

Q.28) 1 ÷ (6 
3

10
 இை்; 

5

7
 பங்கு)) – 

2

9
 = ? 

 a) 1   b) 0 

 c) 2   d) 
1

2
 

 

Q.29) ஒரு எண்ணானது 13ஆை் ேகுப்படும்வபாது மீதி 11ஐ ேருகிைது. அவே 

எண் 17 ஆை் ேகுக்கப்படும் வபாது மீதி 9 ஐ ேருகிைது. அந்ே எண்?  
a) 339    b) 369 

 c) 349    d) 359 
 
Q.30) பாபு என்பேரிடம் 540 வகக்குகை் உை்ைன. அேர ்அறேச ்சமமாக சிை 

நபரக்ளுக்கு பிரிே்து தகாடுக்க விரும்புகின்ைான். ஒே்தோருேருக்கும் 

தகாடுக்கும் வகக்குகைின் எண்ணிக்றகயானது தமாே்ே நபரக்ைின் 

எண்ணிக்றகயின் 15% ஆகும். எனிை் ஒே்தோரு நபருக்கும் 

தகாடுக்கப்பட்ட வகக்குகைின் எண்ணிக்றகறய காண். 
 a) 60   b) 20 
 c) 9   d) 54 
 


