
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 8 

Q.1) B என்பவர ்A யை விட 5 வைது குயைந்தவர.் 7 வருடங்களுக்கு பின்பு 

Aயின் மூன்று மடங்கு வைதும் B யின் நான்கு மடங்கு வைதும் சமமாக 

இருந்தது, எனில் A யின் தை்பபாயதை வைது என்ன? 

 a) 13 வைது  b) 8 வைது 

 c) 9 வைது  d) 7 வைது 

 

Q.2) பவறுபடட்யத பதரந்்ததடுக்க? 
 a) கிராம்  b) குவிண்டால் 

 c) டன்;ஸ்  d) கிபலாமீடட்ர ்
 
Q.3)   விடுபடட் எண்யணக் காண்க. 

 
a) 130   b) 98 

 c) 120   d) 121 
 

Q.4) ஒரு சக்கரத்தின் விடட்ம் 56cm. அது 100 முயை சுழன்ைால் தசல்லும் 

தூரம் எவ்வளவு? 

 a) 112மீ  b) 176 மீ 

 c) 352 மீ  d) 168 மீ 

 

Q.5) 
1

3+ 
1

2

 ன் மதிப்பு 

 a) 5/19   b) 19/5 
 c) 4/5   d) 5/4 
 

Q.6) 7 ஆடக்ள் ஒரு பவயலயை 52 நாடக்ளில் தசை்து முடிக்கின்ைனர.் 

அபத பவயலயை 13 ஆடக்ள் எத்தயன நாடக்ளில் தசை்து முடிப்பாரக்ள்? 

 a) 20 நாடக்ள்  b) 13 நாடக்ள் 

 c) 7 நாடக்ள்  d) 28 நாடக்ள் 

 

Q.7) X, Y மகனின் மகனிை்கு சபகாதரிைானால் X, Yக்கு என்ன உைவு? 

 a) பபரன்  b) பபத்தி 

 c) சபகாதரி  d) சபகாதரன் 

 



 
 

 

Q.8) ஒரு லீப் வருடத்தில் உள்ள நாடக்ள் 

 

 a) 365   b) 366 
 c) 364   d) 365 1/4 

Q.9) SPAIN ஐ 68512 எனவும் FRANCEஐ 795243 எனவும் எழுதினால் AFRICA – 

யவ எவ்வாறு எழுதலாம். 

 a) 579145  b) 578915 
 c) 579845  d) 579235 
 

Q.10) விளிம்பு 18cm தகாண்ட கன சதுரத்திலிருந்து விளிம்பு 3cm உயடை 

எத்தயன கன சதுரங்கயள தவடட்ி எடுக்க முடியும்? 

 a) 36   b) 216 
 c) 218   d) 432 
 

Q.11) VICTORY என்பயத YROTCIV என்று குறிப்பிடட்ால் TRIUMPH என்பது 

எவ்வாறு குறிக்கப்படும்? 

a) HPMTURT   b) HPMUIPT 
 c) THPMUIR   d) HPMUIRT 
 

Q.12) 2014 தசப்டம்பர ்6ம் பததி சனிக்கிழயம எனில் 2064 தசப்டம்பர ்6 

என்ன கிழயம எனக் காண்க? 

 a) புதன்   b) விைாழன் 

 c) தவள்ளி   d) சனி 
 

Q.13) ஒரு சங்பகத தமாழியில் ‘பசய்ச’ என்பது ‘மஞ்சள்’ எனவும், 

‘மஞ்சள்’ என்பது ‘சிவப்பு’ எனவும், சிவப்பு என்பது ‘ஆரஞ்சு’ எனவும், 

‘ஆரஞ்சு’ என்பது ‘தவள்யள’ எனவும்  மை்றும் தவள்யள என்பது கறுப்பு 

எனவும் தகாண்டால் விமானத்தின் கறுப்பு தபடட்ி எந்த நிைத்தில் 

இருக்கும்? 

 a) கறுப்பு  b) தவள்யள 

 c) ஆரஞ்சு  d) பசய்ச 

 

Q.14) ராமு பமை்கு பநாக்கி நிை்கிைான். அவன் 45° கடிகார தியசயில் 

திரும்புகிைான். அபத தியசயில் மீண்டும் 180° திரும்புகிைான் மை்றும் 

அவன் மீண்டும் 135° கடிகார தியசயில் திரும்பினால் அவன் எத்தியசயை 

பநாக்கி நிை்பான்? 

 a) ததை்கு  b) வடபமை்கு 

 c) பமை்கு  d) ததன்பமை்கு 



 
 

 

Q.15) அருண் என்பவர ்ஒரு வரியசயில் முன்புைம் இருந்து 12வது நபராக 

உள்ளார.் அபத பபான்று வருண் என்பவர ்பின்புைம் இருந்து 15வது நபராக 

உள்ளார.் பமலும் வருண் என்பவர ்அருணில் இருந்து 4வது நபராக 

உள்ளார ்எனில் அந்த வரியசயில் தமாத்த நபரக்ள் எத்தயன பபர?் 

 a) 30   b) 31 
 c) 29   d) 32 
 

Q.16) தகாடுக்கப்பட்ட வாரத்்யதகளுக்கு ஏை்ை படம் எது? 

 ஆப்பிள், பகரட,் காை்கறி 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 

Q.17) ஒரு ஊரில் உள்ள 50 வீடுகளில், 30 வீடுகளில் ததாயலக்காடச்ி தபடட்ி 

இருக்கின்ைது. 35 வீடுகளில் வாதனாலிப்தபடட்ி இருக்கின்ைது. எத்தயன 

வீடுகளில் இரண்டும் இருக்கின்ைனர?் 

 a) 10   b) 15 
 c) 16   d)20 
 

Q.18) Sin20°=X  எனில் cos70°ன் மதிப்பு? 

 a) 90°- X  b) X 
 c) 70° + X  d) 0° 
 



 
 

 

Q.19) நியனவின் வயக எத்தயன? 

 a) 1   b)2 
 c) 4   d)3 
 

Q.20) ஒரு பகயட ஒரு முயை உருடட்ப்படுகிைது. எனில் 3 ன் மடங்கு 

கியடப்பதை்கான நிகழ்தகவு? 

 a) 1/2   b) 2/3 
 c) 1/3   d) 2/5  
 

Q.21) புலன் காடச்ிக்கு அடிப்பயட 

 a) தமாழி  b) சிந்தயன 

 *c) கவனம்  d) அறிவு 

 

Q.22) உருகுதல் : திரவம் : : உயைதல் : 

 a) திடப்தபாருள் b) திரவப் தபாருள் 

 c) வாயு  d) அயனத்தும் 

 

Q.23) 1 மணிக்கும் 2 மணிக்கும் இயடபை எந்த நிமிடங்களில் தபரிை 

முள்ளும் சிறிை முள்ளும் ஒன்யை ஒன்று ததாடும்? 

 a) 1 hr 5 
5

11
 min b) 1 hr 6 

10

10
 min 

 c) 1 hr 10 
5

10
 min d) 1 hr 10 

10

10
 min 

 

Q.24) பின்வரும் எண் ததாடரில் விடுபடட் எண்யணக் காண்க. 
20, 19, 17, ?,10, 5 
 a) 12   b) 13 
 *c) 14   d) 15 
 

Q.25) தவைான ஒன்யை சுடட்ுக 

 a) RAT   b) CAT 
 c) SAT   d) EAT 
 

Q.26) 60° ன் நிரப்பு பகாணம் என்ன? 

 a) 20°   b) 40° 
 c) 30°   d) 60° 
 

Q.27) சாரப்ு ஆை்வாளரக்ள் நவீன ஆயுதங்கள் யகைாள ததரிந்து 

தகாள்வது? 

 a) அவசிைம் இல்யல 

 b) மிக பைனுயடைது 



 
 

 

 c) எப்பபாதாவது மடட்ும் பைன்படும் 

 d) காவலரக்ளுக்கு அதிகச ்சுயம 

 

Q.28) 10 குழுக்கள் தகாண்ட ஒரு வியளைாடட்ு பபாடட்ியில் ஒவ்தவாரு 

குழுவும் மை்ை குழுவுடன் ஒருமுயை வியளைாடுகிைது, எனில் தமாத்தம் 

எத்தயன வியளைாடட்ு பபாடட்ி நயடதபை்று இருக்கும்? 

 a) 44   b) 45 
 c) 46   d) 47 
 

Q.29) நியனவும், கை்பயனயும் எதன் அடிப்பயடயில் எழும்? 

 a) புலன்காடச்ி  d) ஆளுயம 

 c) திையம   d) தமாழி 

 

Q.30) கீழ்காணும் சமன்பாடட்ில் எந்த இரு குறிகயள மாை்றினால் வியட 

சரிைாக அயமயும்? 

 5 + 6 ÷ 3 – 12 × 2 = 17 

 a) ÷ மை்றும் × b) + மை்றும் × 

 c) + மை்றும் ÷ d) + மை்றும் – 

 
 

 


