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Psychology Test - 28
Q.1)

462, 455,448 ................. 434, 427
a) 440
b) 442
c) 443
d) 441

Q.2) கூற் று I: எல் லா குருவிகளும் மயில் களாக உள் ளன.
கூற் று II: சில மயில் கள் குயில் களாக உள் ளன.
முடிவுகள் :
I. சில மயில் கள் குருவிகளாக உள் ளன.
II. சில குயில் கள் மயில் களாக உள் ளன.
III. எல் லா மயில் களும் குயில் களாக இல் லல.
IV. எந்த மயிலும் குருவியாக இல் லல.
a) முடிவு I,II,III மட்டும் சரி
b) முடிவு III,IV மட்டும் சரி
c) முடிவு II,IV மட்டும் சரி
d) முடிவு I,II மட்டும் சரி
Q.3)

கீழ் க்கண்ட வரிலசயில் அடுத்த படம் என் ன வரும் ?

a)

b)

c)

d)

Q.4) வவறுபட்ட சசால் லல கண்டறிக. லமக்ராஸ்வகாப் , சடலஸ்வகாப் ,
சபரிஸ்வகாப் , ஸ்சடதஸ்வகாப்
a) லமக்வராஸ்வகாப்
b) சடலஸ்வகாப்
c) சபரிஸ்வகாப்
d) ஸ்சடதஸ்வகாப்

Q.5) ஒரு சங் வகத சமாழியில் ஆங் கில எழுத்து வரிலசயில்
ஒற் லறப் பலட மற் றும் இரட்லடலய லவத்து INDINAN என் ற சசால் லுக்கு
இலணயான எண்லண கண்டுபிடி?
a) 122112
b) 121212
c) 112211
d) 122121
Q.6) CONTEMPORARY என் ற சசால் லிலுள் ள எழுத்துகலளப் பயன் படுத்தி
கீழ் க்கண்ட எந்த சசால் லல உருவாக்க இயலாது?
a) PARROT
b) COMPANY
c) CARPENTER d) PRAYER
Q.7) சகாடுக்கப் பட்டுள் ள எண் 4 7 5 2 3 6 1 2 0 9 8 இதில் முதல் மற் றும்
மூன் றாம் எண்கள் ஒன் றின் இடத்தில் மற் சறான் று என் று இடம்
மாற் றப் படுகிறது. இவத வபான் று நான் கு – ஆறு ஏழு ஒன் பது ஆகிய
இடங் களில் உள் ள எண்கள் ஒன் றின் இடத்தில் மற் சறான் று இடம்
மாற் றப் படுகின் றன எனில் இடதுபுறம் இருந்து 5வது எண்லணக் காண்க?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Q.8) 24 : 6 : : 48: .................... பின் வரும் எண் சதாடரில் விடுபட்ட
எண்லணக் காண்க.
a) 12
b) 16
c) 8
d) 6
Q.9)

225>169>121>81>49>36>25 தவறானலதக் காண்க.
a) 169
b) 81
c) 121
d) 36

Q.10) விடுபட்ட எண்லணக் காண்க:

a) 55
c) 65

b) 45
d) 75

கீழ் காணும் தகவல் கலள படித்து பார்த்து வினா எண் 41 முதல் 44 வலர
விலடயளிக்கவும் ? A,B,C,D,E என் ற 5 நபர்கள் வட்ட வமலையில் அமர்ந்து
உள் ளனர். C ன் தாயார் A. A யின் கணவர் E> A ன் சவகாதரர் D,C ன் கணவர் B.
Q.11) A க்கு B என் ன உறவு?
a) மாமா
b) மகன்
c) தந்லத d) மருமகன்
Q.12) C க்கு E என் ன உறவு?
a) மகள்
b) தந்லத
c) மருமகள்
d) மகன்
Q.13) D க்கு A என் ன உறவு?
a) லமத்துனர்
b) லமத்துனி
c) சவகாதரி
d) சவகாதரன்
Q.14) E க்கு D என் ன உறவு?
a) தாத்தா
b) தந்லத
c) மாமா
d) லமத்துனர்
Q.15) ஒரு எண்ணில் 30% அவத எண்ணின் ஐந்தில் மூன் று மடங் லகவிட 15
குலறவு எனில் அந்த எண்?
a) 48
b) 52
c) 50
d) 70
Q.16) ஒரு வகுப்பலறயில் சமாத்த மாணவர்களின் எண்ணிக் லக 40
தரவரிலசயில் சமீர் வமலிருந்து 12வது இடத்தில் உள் ளார். சமீலர விட
அமீர் 8 இடம் கீவழ உள் ளார். கீழிருந்து அமீர் எத்தலனயாவது இடத்தில்
உள் ளார்?
a) 20
b) 21
c) 22
d) இதில் எதுவும் இல் லல
Q.17) ஆனந்த் பிறந்தது 29.02.1960 எனில் அவர் 2018 வலர எத்தலன முலற
பிறந்தநாள் சகாண்டாடி இருப் பார்?
a) 48
b) 14
c) 13
d) 24

Q.18) PEACE என் பலத QGBEF எனும் குறியீட்டால் தரப் படின் SAFETY எனும்
குறியீடு எதலன குறிக்கும் ?
a) TGCGUA
b) TCGGUA
c) TCGEUA
d) TCGGTA
Q.19) வவறுபட்ட ஒன் லற வதர்ந்சதடுக் க?
a) Z
b) P
c) H
d) Q
Q.20) 64>16>32>8>? ........ பின் வரும் எண் சதாடரில் விடுபட்ட எண்லணக்
காண்க.
a) 24
b) 32
c) 4
d) 16
Q.21) இரு நபர்களின் வயது வித்தியாசம் 10 ஆண்டுகள் . 15 ஆண்டுகளுக்கு
முன் பு மூத்தவரின் வயது இலளயவலர விட இரு மடங் கு, மூத்தவரின்
தற் வபாலதய வயது என் ன?
a) 35
b) 25
c) 15
d) 20
Q.22) கீவழ சகாடுக்கப் பட்ட வார்த்லதகலள சபாருள் தரும் வலகயில்
வரிலசப் படுத்துக?
1. வருமானம்
2. தகுதி
3. கல் வி
4. வளர்ச்சி 5. வவலல
a) 1,3,2,5,4
b) 1,2,5,3,4
c) 3,1,5,2,4
d) 3,5,1,2,4
Q.23) விடுபட்ட எண்லண காண்?

a) 25

b) 35

c) 23

d) 36

Q.24) வபருந்தில் பயணம் சசய் யும் வபாது சிலர் படிகளில் சதாங் கி
சகாண்டு வருவலத பார்க்கிறீர்கள் . அப் வபாது காவலராக நீ ங் கள் என் ன
சசய் வீர்கள் ?
a) வபருந்தினுள் உள் வள ஏறி வருமாறு கூறுவவன்
b) அவர்கள் வமல் வழக்கு பதிவு சசய் வவன்
c) அவர்கலள வபருந்லத விட்டு இறங் குமாறு கூறுவவன்
d) எதுவுவம சசய் யாமல் இருந்து விடுவவன்
Q.25) ஒரு நகரில் வாழ் பவர்களில் 60% அரிசி சாப் பிடுபவர்கள் 50%
வகாதுலம சாப் பிடுபவர்கள் , 20% இரண்லடயும் சாப் பிடக்கூடியவர்கள்
அரிசி, வகாதுலம ஆகிய இவற் றில் எலதயுவம சாப் பிடாதவர்கள் எத்தலன
சதவீதம் ?
a) 15%
b) 10%
c) 12%
d) 8%
Q.26) வகாடிட்ட இடத்லத நிரப் புக
Pqr ____ r ____r ____qp ___ ____prq
a) qppqr
b) qprqp
c) pqpqr
d) qrppq
Q.27) T,Q,H,J மற் றும் ; F என் று 5 குழந்லதகள் உள் ளன. அவர்கள்
ஒவ் சவாருவரும் வித்தியாசமான உயரத்தில் உள் ளன J லய விட மட்டும் ; T
உயரமானவர் மற் றும் F லய விட மட்டும் H குள் ளமானவர் எனில்
இவர்களுள் மூன் றாவது உயரத்தில் இருக்கும் குழந்லத எது?
a) F
b) H
c) Q
d) இதில் எதுவும் இல் லல
Q.28) 130 : 5 : : 1010:? இதனுடன் சதாடர்புலடய எண்லண வதர்ந்சதடுக்க?
a) 100
b) 1
c) 10
d) 1000
Q.29) ஒரு வகாளத்தின் ஆரத்தின் எம் மதிப் புக்கும் , வகாளத்தின்
சகாள் ளளவு எண்ணளவில் அதன் புறப் பரப் பிற் கு சமம் ?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Q.30) ஒரு உவலாக கலலவயில் 30% தாமிரம் 40% துத்தநாகம் மீதி நிக்கல்
உள் ளது. 20கி.கி உள் ள இந்த கலலவயில் நிக்கலின் எலட யாது?
a) 6 கி.கி
b) 4 கி.கி
c) 10 கி.கி
d) 12 கி.கி

