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TNUSRB 
Psychology Model Test – 5 

 

Q.1)  ஒரு எண்ணின் சரிபாதியில் மூன்றின் ஒரு மடங்கில் ஆறில் ஒரு 

மடங்கு 10 எனில் அந்த எண்   
 a) 350   b) 360 
 c) 340   d) 375 
 

Q.2)  கீழே ககாடுக்கப்பட்டவைகளில் எது 480 இன் 30% ன் 20% க்குச ்சமம்? 

 a) 240 இன் 40% இன் 15% 

 b) 480 இன் 15% இன் 40% 

 c) 240 இன் 60% இன் 10% 

 d) 360 இன் 60% இன் 20% 

 

Q.3)  ரழமஷ் கிேக்கு திவசவை ழநாக்கி 10km நடக்கிறான். பின்னர ்

ைலப்புறமாக திரும்பி 10km நடக்கிறான். மீண்டும் அைன் ைலப்புறமாக 

திரும்பி நடக்கிறான். பின்னர ் 45° இடப்புறமாக நடக்கிறான் எனில் 

தற்ழபாது அைன் நடக்கும் திவச என்ன? 

 a) ைடழமற்கு   b) ைடகிேக்கு 

 c) கதன்ழமற்கு  d) கதன்கிேக்கு 

 

Q.4)  46 மாணைரக்ளில் மாரிமுத்து ழமழலயிருந்து 12ஆைது  இடத்தில் 

உள்ளார,் எனில் கவடசியிலிருந்து அைருவடை இடம் என்ன? 

 a) 33   b) 35 
 c) 36   d) 30 
 

Q.5)  ககாடுக்கப்படட்ுள்ள குறியீடுகள் மற்றும் எண்கவள மாற்றி 

சரிைான விவடவைத் ழதரந்்கதடுக்க. 

× ஐ ÷ ஆகவும், ÷ ஐ × ஆகவும், 8 ஐ 4 ஆகவும் மற்றும் 4 ஐ 8 ஆகவும் மாற்றி 

எது சரிைாக உள்ளது என ழதரந்்கதடுக்க. 

 a) 4 ÷ 8 × 4 = 6  b) 4 × 8 ÷ 8 = 36 
 c) 4 ÷ 8 + 6 = 38  d) 4 + 8 ÷ 6 = 52 
 

Q.6)  ஒரு மாதத்தில் 3ைது நாள் கசை்ைாை்கிேவம எனில் 21 லிருந்து 5ைது 

நாள் என்ன கிேவமைாக இருக்கும்? 

 a) கசை்ைாை்  b) திங்கள் 

 c) புதன்   d) விைாேன் 
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Q.7)  “CONEY” என்பது ஒரு குறிப்பிடட் கமாழியில் “EOYCN” என்றும்

குறியிடட்ால் “GUILT” என்பது எை்ைாறு குறியிடப்படும்?

a) TULGI b) LITGU
c) LUTGI d) IUTGL

Q.8)  18 : 10 இதனுடன் கதாடரப்ுவடை  எண்வணக் காண்க

a) 20 : 9 b) 30 : 17
c) 26 : 12 d) 32: 17

Q.9)  ழைறுபடட் ஒன்வறத் ழதரந்்கதடுக்க

a)சடவ்ட b)கால்சடவ்ட

c) ழபண்ட் d)துணி

Q.10)  மீராவைப் பாரத்த்ு ராம் என்பைர>் அைளுவடை அம்மாவின் ஒழர 

மகள் எனது மகள் என்று கூறுகிறார ்எனில் ராம் மீராவிற்கு என்ன 
உறவு? 

a) தந்வத b) சழகாதரன்
c) கணைர் d) மகள்

Q.11)  12, 20, 38, 42, 56, 72 இைற்றில் தைறான எண்வணக் காண்க

a) 20 b) 38
c) 56 d) 72

Q.12) __ tu __ rt __ s __ __ u s r t u __
a) rtusru
c) rsurtr

b) rsutrr
c) d) rsurts

Q.13)  ழமாகனின் ைைது அைரது மகனின் ைைவதக் காடட்ிலும் 5 மடங்கு. 4

ைருடங்களுக்கு பிறகு இருைரின் ைைதுகளின் கூடுதல் 68 எனில் தற்ழபாது

மகனின் ைைது என்ன?
a) 12 b) 10
c) 5 d) 8

Q.14)  கீழுள்ள  ைாரத்்வதகவள கபாருள் தரும் ைவகயில்

ைரிவசப்படுத்துக

1.படிப்பு 2. ழைவல 3. ழதரவ்ு 4.சம்பாதித்தல்

5.விண்ணப்பம்

a) 1, 2, 3, 4, 5 b) 1, 5, 3, 2, 4
c) 3, 1, 4,2, 5 d) 1, 3, 5, 2, 4
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Q.15) ஆங்கில அகராதியில் நான்காைதாக இடம் கபறும் கசால் எது,?
a) Niece b) Nephew
c) Nest d) Nice

Q.16) கதாடரக்ள் : எல்லா ஆசிரிைரக்ளும் மாணைரக்ள் ஆகும்.

சில  மாணைரக்ள் டாக்டரக்ள் ஆகும். 

சில டாக்டரக்ள் ஆண்கள் ஆகும். 

முடிவு : i. சில மாணைரக்ள் ஆசிரிைரக்ள் ஆகும். 

ii.சில ஆண்கள் மாணைரக்ள் ஆகும்.

a)முடிவு i மடட்ும் சரி

b)முடிவு ii மடட்ும் சரி

c)முடிவு i அல்லது ii சரி

d)இரண்டும் தைறு

Q.17) * க்கு எதிராக உள்ள ‘குறி’ எது?

a) @ b) $
c) 8 d) +

Q.18) விடுபடட் எண்வணக் காண்க.

a) 18 b) 20
*c) 19 d) 9

Q.19) M, P, J, B, R, T மற்றும் F ஆகிழைார ்ைடட் ைடிவில் ைட்டத்தின் வமைத்வத

ழநாக்கி அமரந்்துள்ளனர.் B என்பைர ்J க்கு இடப்புறம் மூன்றாைதாக

அமரந்்துள்ளார ்மற்றும்  J என்பைர ்M க்கு இடப்புறம் இரண்டாைதாக

அமரந்்துள்ளார.் P என்பைர ்B க்கு இடப்புறம் மூன்றாைதாக அமரந்்துள்ளார்

மற்றும் R க்கு ைலப்புறம் இரண்டாைதாக அமரந்்துள்ளார.் T என்பைர ்M க்கு

அருகில் (உடனடிைாக) அமரவில்வல

i) T க்கு இடப்புறம் இரண்டாைதாக அமரந்்திருப்பைர ்ைார?்
a) F b) M
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c) P d) J

Q.20) விடுபடட் எண்வணக் காண்க.

a) 4 b) 51
c) 36 d) 22

Q.21)  ஒரு குதிவர மற்றும் இரண்டு மாடுகளின் கமாத்த விவல ரூ. 680. ஒரு

குதிவரயின் விவலைானது ஒரு மாடட்ின் விவலவை விட ரூ. 80 அதிகம்

எனில் குதிவர மற்றும் மாடட்ின் விவலயின் விகிதமானது?
a) 7:5 b) 5:7
c) 8:9 d) 9 : 8

Q.22) 9/21 ன் 35% மதிப்பு எை்ைளவு?
a) 0.25 b) 15
c) 16 d) 0.15

Q.23) Gum : Stick : : Needle : _____________
a) Cloth b) Prick
c) Tailor d) Stitch

Q.24) MADURAI என்பவத 66 குறித்தால் CHENNAIஐ எை்ைாறு குறிக்கப்படும்?
a) 52 b) 53
c) 54 d) 55

Q.25) அக்ழடாபர ்முதல் நாள் கைள்ளிக்கிேவம எனில் நைம்பர ்முதல் நாள்

என்ன கிேவம?

a)திங்கள் b)கசை்ைாை்

c)புதன் d)விைாேன்

Q.26) 6 மணி 45 நிமிடங்கள் என்ற ழநரத்தில் கபரிை முள்ளுக்கும் சிறிை

முள்ளிற்கும் இவடழை அவமயும் ழகாணத்வத காண்க.
a) 67.5° b) 66.5°
c) 62.3° d) 60.2°

Q.27) ககாடுக்கப்படட் எண் 1234567890. இதில் ஒன்று மற்றும் பத்தாைது

எண்கள் ஒன்றின் இடத்தில் மற்கறான்று என்று இடம் மாற்றப்படுகிறது.
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இழத ழபான்று மூன்று – எடட்ு, ஐந்து – ஆறு ஆகிை இடங்களில் உள்ள 

எண்கள் இடம் மாற்றப்படுகின்றன. எனில் இடமிருந்து 9ைதாக எந்த எண்

இருக்கும். 
a) 1 b) 3
c) 5 *d) 9

Q.28) நான்கு கபண்கள் ஒரு கபஞ்சில் ைரிவசைாக அமரந்்துள்ளனர.் சீதா

என்பைள் ழரகாவிற்கு இடதுபுறம் அமரந்்து உள்ளாள். மாலா என்பைள்

ழரகாவிற்கு ைலதுபுறம் அமரந்்து உள்ளாள். ராணி என்பைள் ழரகாவிற்கும்

மாலாவிற்கும் நடுவில் அமரந்்துள்ளாள் எனில் இடதுபுறம் இருந்து 2ைதாக

இருப்பைர ்ைார?்

a) ழரகா b)சீதா

c)மாலா d) ராணி

Q.29) ககாடுக்கப்பட்ட ைாரத்்வதகளுக்கு ஏற்ற படம் எது?

கபாறிைாளர,் மரம், பட்டதாரி 
a) 

b) 

c) 

d) 

Q.30) ஒரு ரகசிை கமாழியில் 123 என்றால் hot filtered coffee என்றும், 356

என்றால் very hot day  என்றும்,  589 என்றால் day and night  என்றும்,  கபாருள்

எனில் very என்பதன் ரகசிை கமாழி என்ன?
a) 9 b) 5
c) 8 d) 6


