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TNUSRB 

Psychology Model Test - 4 
 

Q.1) செக்ொசெசிமல் (Sexagesimal) என்ற எண் முறறக்கு அடி எண் 
எது? 
 a) 2   b) 10 
 c) 60   d) 100 
Q.2)  நான் ஒரு புள்ளியிலிருந்து கிளம்பி 3 km நடந்து, இடது புறம் திரும்பி 4 

km நடந்தால் ஆரம்பபுள்ளியிலிருந்து நான் உள்ள தூரம் என்ன? 
 a) 2km   b) 1km 

 c) 25km  d) 5km 
 

Q.3) வருவாய் மூலம் செய்த செலவினங்கறள வடட் விளக்க படத்தில் 
விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. நநாய் தடுப்புக்கு செய்த வருவாய் செலவின் 
ெதவீதம் ஆனது? 

  
 a) 40%   b) 30% 

 c) 20%   d) 10%  

 

Q.4) விடுபடட் எண்றணக் கண்டுபிடி? 
 29, 40, 53, 68, .............. 

 a) 76   b) 85 

 c) 90   d) 92 
 

Q.5) 5, 7, 9, 11, 13, 17 என்ற எண்களில் வித்தியாெமான எண் எது? 
 a) 17   b) 9 
 c) 11   d) 13 
 

Q.6) A, B, C முறறநய 1> 2> 3>……… எண்கறள குறிக்கும் EGG என்பறத 

577 என்று குறித்தால், CAB என்பறத குறிக்கும் எண்? 
 a) 312 b) 213 
 c) 123  d) 321 
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Q.7) 24 மணி நநரத்தில் கடிகாரத்தின் இரு முள்களும் ; எத்தறன 
முறற ெந்திக்கும்? 
 a) 23 Kiw  *b) 22 Kiw 
 c) 24 Kiw  d) 12 Kiw 
 

Q.8) பின்வரும் படங்களுள் சதாடரப்ற்ற படம் எது? 

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

Q.9) நீளம் ஒரு வரிறெயில் முன்பிருந்தும் பின்பிருந்தும் 11வது இடத்தில் 

இருந்தால், அந்த வரிறெயின் நீளம் என்ன? 
 a) 20   b) 21 
 c) 19   d) 22 
 

Q.10) log x2 + log y2 என்பது 
 a) log (x2 + y2)  b) 2 log (x + y) 

 c) 2 log  (XY) d) log x2/y2 
 

Q.11) இரண்டு பூறனனகளின் முன்நன ஒரு பூறன, இரண்டு பூறனகளில் 

பின்நன ஒரு பூறன மற்றும் ஒரு பூறன நடுவில் என்றால் சமாத்த 

பூறனகள் எத்தறன? 
 a) 5   b) 3 
 c) 7   d) 9 
 

Q.12) ஒரு வடட்த்தினுறடய சுற்றளவு 22 cm எனில், அந்த 
வடட்த்தினுறடய பரப்பளவு யாது?  
 a) 40.5 r.nr.kP b) 38.5 r.nr.kP 
 c) 50.5 r.nr.kP d) 60.5 r.nr.kP 
 

Q.13) ெம ஆரமுள்ள இரு உருறளயின் கன அளவு விகிதம் 6 : 7 எனில் 
அவற்றின் உயரங்களின் விகிதம்? 
 a) 6 : 7  b) 7 : 6 
 c) 36 : 49  d) 216 : 343 
 

Q.14) நீர ்என்பது ஆக்ஸிென் உடன் சதாடரப்ுறடயது எனில் உப்பு 
எதனுறடய சதாடரப்ுறடயது? 
 a) காரப்ன்   b) நொடியம் 
 c) றைடர்ென்  d) புநராடட்ீன் 
 



 
 

examsdailytamil.in examsdaily.in hindi.examsdaily.in 

3 

Q.15) AZ, CX, FU, ? அடுதத்ு வரும் எழுத்றத காண்க. 
 a) IR   b) IV 

 c) JQ   d) KP 

 

Q.16) EXPLAIN என்பறத PXELNIA என்று குறிப்பிடட்ால் CERTAIN என்பது 

எவ்வாறு குறிக்கப்படும்? 

 a) RECTNIA  b) RETCNIA 

 c) RECNTIA  d) RECTIAN 

 

Q.17) ஒரு ெங்நகத சமாழியில் ரூபாய் என்பது தினார ்எனவும், தினார ்

என்பது யூநரா எனவும், யூநரா என்பது பவுண்ட் எனவும், பவுண்ட் என்பது 

டாலர ்எனவும், டாலர ்என்பது சயன் எனவும் குறிப்பிடட்ால் 

அசமரிக்காவின் பணம் என்ன? 

 a) சயன்  b) யூநரா 

 c) டாலர ்  d) பவுண்ட ்

 

 

Q.18) ராணி ஓர ்ஆறணப் பாரத்்து, அவருறடய மறனவி என் 
தந்றதயின் ஒநர மகள் என்று கூறினார,் எனில் அந்த ஆண் ராணிக்கு 
என்ன உறவு? 
 a) தம்பி  b) கணவன் 

 c) மருமகன் d) றமத்துனன். 

 

Q.19) கீழுள்ள வாரத்்றதகறள சபாருள்தரும் வறகயில் 
வரிறெப்படுத்துக. 
 1. அண்டம்  2. சூரியன் 
 3. ெந்திரன்  4. பூமி 
 5. நடெ்த்திரம் 
 a) 4, 3, 2, 5, 1  b) 3, 4, 2, 5, 1 

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

Q.20) தந்றத தன் மகனிடம் சொன்னார,் “உன் பிறப்பின் நபாது நான் 

உன்னுறடய இப்நபாறதய வயதில் இருந்நதன்”. இப்சபாழுது தந்றதயின் 

வயது 40 எனில் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகனின் வயது என்ன? 
 a) 20   b) 15 
 c) 18   d) 23 
 

Q.21) ஒரு கிராமத்தில் 2400 மக்கள் உள்ளனர.் ஒவ்சவாரு 24 மக்களுக்கும் 

ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி உள்ளார ்எனில், அக்கிராமத்தில் உள்ள 

தறலவரக்ள் எத்தறன நபர?் 

 a) 97   b) 98 
 c) 96   d) 95 
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Q.22) காவல் துறறயில் நீங்கள் பணியாற்ற விரும்புவதற்கான 
காரணம்? 
 a) மற்றவரக்ள் பயப்படுவாரக்ள் என்பதால் 
 b) மனதுக்கு பிடித்தமான பணி என்பதால் 
 c) வீடட்ில் கடட்ாயப்படுத்தியதன் காரணமாக 
 d) நவறு வழி இல்லாததால் 
 

Q.23) தவறான ஒன்றற சுடட்ுக. 
 a) 15 – 46  b) 12- 37 

 c) 9 – 28  d) 8 - 33  
 

Q.24) புதிதாக ஒன்றறக் கண்டறியும் திறன் 
   a) ஆக்கத்திறன் 
 b) நுண்ணறிவுத்திறன் 
 c) ஆளுறமத்திறன் 
 d) கற்றல் 
Q.25) ஒருவர ்தன்னிடமுள்ள ரூபாறய 5 பாகமாக பிரித்து சகாடுத்து. 
பின்னர ் ஒவ்சவாரு பாகத்றதயும் 3 நபருக்கு பங்கிடட்ு அளித்தால் 
ஒவ்சவாருவரும் ரூ. 50 சபறுகின்றனர,் எனில் அவரிடம் இருந்த 
சமாத்த சதாறக எவ்வளவு? 
 a) 750 ரூ  b) 300 ரூ 
 c) 480 ரூ  d) 500 ரூ 
 

Q.26) ஒரு செவ்வகத்தின் நீளத்றத 20% அதிகரித்து அகலத்றத 20% 
குறறத்தால் அதன் பரப்பளவு? 
 a) 2% அதிகரிக்கும் 
 b) 2% குறறயும் 
 c) 4% அதிகரிக்கும் 
 d) 4% குறறயும் 
 

Q.27) பின்வருவனவற்றில் ஒநர வகுப்றபெ ்நெராத எண் எது ? 
 a) 21   b) 42 
 c) 65   d) 28 
 

Q.28) கீநே சகாடுத்துள்ளவற்றில் சபாருந்தாதது  எது? 
 a) BOM  b) TDS 

 c) GEK  d) MUC 
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Q.29)  X, Y மற்றும் Z ஆகிநயாரின் சமாத்த வயது 75 ஆண்டுகள். 5 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரக்ளின் வயதுகளின் விகிதம் 3 : 5 : 7 எனில் 
Z ன் தற்நபாறதய வயது? 
 a) 11   b) 22 
 c) 33   d) 44 
 

Q.30) பால் என்பது தண்ணீருடன் சதாடரப்ுறடயது எனில் சநய் 
எதனுடன் சதாடரப்ுறடயது? 
 a) வனஸ்பதி  b) எண்சணய் 
 c) சவண்சணய்  d) நமார.் 

 


