
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 10 

Q.1) PALE என்பது 2134 எனவும், EARTH என்பது 41590 எனவும் 

குறிக்கப்பட்டால் PEARL எவ்வாறு குறிக்கப்படும்? 
 a) 24153  b) 24315 
 c) 23415  d) 24135 
 

Q.2) ஒருவன் சதுர வடிவ நிலத்தில் வவலி அமமக்கும்வபாது ஒவ்வவாரு 

பக்கத்திற்கும் 26 கம்புகள் என்றவாறு உள்ளது. அவர ்உபவயாகப்படுத்திய 

வமாத்த கம்புகள் எத்தமன? 
 a) 100   b) 102 
 c) 106   d) 108 
 

Q.3) மாறுபடட்ுள்ள எண்மணக் கண்டறிக. 
 a) 49   b) 63 
 c) 77   d) 81 
 

Q.4) ஒரு சதுரங்கபலமகயில் உள்ள (Chess board) சதுரங்களின் வமாத்த 

எண்ணிக்மக 

 a) 64    b) 256 

 c) 204    d) 128 
 

Q.5) வநற்மறமய முன்தினத்திற்கு இரண்டு தினங்கள் முன்னர ்

ஞாயிற்றுக் கிழமமயானால் நாமளய மறுதினத்மத அடுதத்ு 

இரண்டாவதாக வரும் தினம் எது? 

 a) வவள்ளிக் கிழமம 

 b) ஞாயிற்றுக் கிழமம 

 c) சனிக் கிழமம 

d) திங்கட ்கிழமம 

 

Q.6) கீழ்க்கண்ட எழுத்து வரிமசயில் அடுத்து வரிமச என்ன? 
aaaa, ..... bdzb,...... cgac, ........... djzd....???? 
 a) enae   b) ekze 
 c) elxe    d) emae 
 

Q.7) வகால்கத்தா என்பது வமற்கு வங்காளதத்ுடன் வதாடரப்ுமடயது எனில் 

மும்மப எதனுடன் வதாடரப்ுமடயது? 

 a) மகாராஷ்டர்ா  b) வகாவா 



 
 

 

 c) குஜராத்  d) மத்தியபிரவதசம் 

 

Q.8) ஒரு சங்வகத வமாழியல் ‘அழுமக’ என்பது ‘சிரிப்பு’ எனவும், 

‘சிரிப்பு’ என்பது ‘வகாபம்’ எனவும், ‘வகாபம்’ என்பது ‘வபாறாமம’ 

எனவும், ‘வபாறாமம’ என்பது ‘வபாடட்ி’ எனவும் குறிப்பிடட்ால் 

‘நமகசச்ுமவ’ என்பது எதனுடன் வதாடரப்ுமடயது? 

 a) வகாபம்   b) சிரிப்பு 

 c) வபாறாமம  d) அழுமக 

 

Q.9) 3 மாதங்கள் இமடவவளியில் பிறந்த 4 குழந்மதகளின் வயது 

கூடுதல் 62 மாதங்கள். மிகச ்சிறிய குழந்மதயின் வயது என்ன? 
 a) 12   b) 11 
 c) 10   d) 9 
 

Q.10)  ROSE என்பமத @+÷# என்றும் SAM என்பமத ÷ *- என்றும் குறித்தால் 

MARS என்பமத எவ்வாறு குறிக்கலாம்? 
 a) - * @÷  b) - @* ÷ 
 c) - * ÷ @  d) - * #@ 
 

Q.11)  தவறான எண்மணக் கண்டுபிடி. 
253, 136, 352, 460, 324, 631, 244 
 a) 136   b) 324 
 c) 352   d) 631  
 
Q.12)  5 வபனா மற்றும் 8 வபன்சில்களின் விமல ரூ. 80. 15 வபனா மற்றும் 16 

வபன்சில்களின் விமல ரூ.200 எனில் 12 வபனா மற்றும் 12 வபன்சில்ளின் 

விமல என்ன? 
 a) 150   b) 152 
 c) 154   d) 156 
 

Q.13) ஒரு நிமலயான புள்ளியிலிருந்து சமதூரத்தில் நகரும் புள்ளியின் 

நியம பாமத  

 a) வடட்ம்  b) வநரவ்காடு 

 c) பரவமளயம்  d) நீள்வடட்ம் 

 

Q.14) ஒரு கண்ணாடி உருமளமய உருக்கி அவத உயரம், ஆரம் உமடய 

கூம்புகளாக வசய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு உருக்கப்படும் கூம்புகளின் 

எண்ணிக்மக 
 a) 1   b) 2 



 
 

 

 c) 3   d) 4 
 

Q.15) 4 – [6 – {12 – 10 – 8 + 6}] சுருக்குக. 
 a) 4   b) 2 
 c) 6   d) 8 
 

Q.16) ஒருவரின் மாத வசலவுகள் படத்தில் காடட்ப்படட்ுள்ளன. அவரின் 

வசமிப்பு எவ்வளவு எனக் காண்க. 

 
a) ரூ. 800  b) ரூ.900 
c) ரூ.1000  d) ரூ.750 
 

Q.17) விடுபட்ட எண்மணக் காண்க.  
1

4
 = 

x
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 = 
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 a) X =5,Y=12  b) X = 5,Y = 5 
 c) X = 12, Y = 15 d) X = 12, Y =12 
 

Q.18) ஒரு கடிகாரத்தின் நிமிட மற்றும் மணி முள்களின் நீளம் முமறவய 

14cm மற்றும் 7cm. 30 நிமிடங்களில் நிமிடமுள் மற்றும் மணிமுள் எவ்வளவு 

தூரம் நகரும்? 
 a) 88 cm, 3.66 cm b) 22 cm, 0.915 cm 
 c) 44 cm, 1.83 cm d) 1.83 cm, 88 cm 
 

Q.19) ஒரு மூலப்வபாருளில் 15% தாமிரம் உள்ளது. 75 கிவலா தாமிரம் 

வபறவவண்டுமானால், வதமவப்படும் மூலப்வபாருள்? 

 a) 750 கிவலா  b) 600 கிவலா 

 c) 540 கிவலா  d) 500 கிவலா 

 

Q.20) இதனுடன் வதாடரப்ுமடய  வாரத்்மதமய வதரந்்வதடுக்க? 
Glove : Ball : : ? : ? 
 a) Hook : Fish  b) Winter : Weather 
 c) Stadium : Seats d) Crane : Penhast 
 
 
 



 
 

 

Q.21) பின்வருவனவற்றுள் எது வவறுபடுகிறது? 
 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 

Q.22)  கிரிக்வகட ்: மடம்ட எனில், வபாவலா : ? 

 a) குசச்ி  b) மரசவ்சம்மடட்ி 

 c) தடி   d) ஈடட்ி 

 

Q.23) ஒரு எண்ணின் 7வது பாகத்மத அதனுமடய 11வது பாகத்வதாடு 

வபருக்கினால் வருவது 1232 எனில் அந்த எண் யாது? 
 a) 121   b) 49 
 c) 308   d) 316 
 

Q.24)  300 பக்கங்கள் அளவுள்ள ஒரு புத்தகத்தில் பக்கங்களுக்கு எண்களில் 

எத்தமன எண்கள் வதமவ? 
 a) 299   b) 492 
 c) 789   d) 792 
 
 



 
 

 

Q.25) ‘LIGARAE’ இதில் உள்ள எழுத்துகமள மாற்றி வரிமசப்படுத்தினால் 

எதன் வபயர ்கிமடக்கும்? 

 a) நிதி   b) நாடு 

 c) நகரம்   d) மிருகம் 

 

Q.26) +  என்பது - எனவும், - என்பது × எனவும், × என்பது ÷ எனவும், ÷ என்பது 

+ எனவும் வகாண்டால் 33 ÷ 11 – 2+ 25 × 5 -ன் மதிப்பு 
 a) 50   b) 55 
 c) 60   d) -50 
 

Q.27) சமுதாயத்தில் நடத்மத கடட்ுப்பாடட்ுக்கான கருவி 

 a) வமாழி  b) நிமனவு 

 c) நுண்ணறிவு  d) ஆளுமமத்திறன் 

 

Q.28) ரவி சத்யாவிடம் பூங்காவிலுள்ள ஒருவமனக் காண்பித்து அவனின் 

தாய், உனது தந்மதயின் ஒவர மகள் என்று கூறுகிறார ்எனில் பூங்காவில் 

உள்ளவனுக்கு சத்யா என்ன உறவு? 

 a) மமனவி  b) தாயார ்

 c) தங்மக  d) அண்ணி 

 

Q.29) மயில்களின் எண்ணிக்மகயானது 1/3 பங்கு குருவிகளின் 

எண்ணிக்மகக்கு சமம். குருவிகளானது காக்மககளின் 

எண்ணிக்மகயில் 2/3 பங்கு உள்ளது. வமாத்த காகங்கள் 30 எனில் 

மயில்களின் எண்ணிக்மக யாது? 
 a) 3   b) 4 
 c) 5   d) 6 
 

Q.30) 1, 3, 5, 2, 4 இவற்றின் சராசரி என்ன? 
 a) 1   b) 3 
 c) 2   d)4 
 


