
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 12 

Q.1) சீதா அவளுடைய அம்மா பிறந்தநாடை பிப்ரவரி மாதம் 12க்கு பின் 

ஆனால் 17க்கு முன் என்று கூறுகிறாை். ஆனால் அவளுடைய அக்கா 

அவரக்ளுடைய அம்மா பிறந்தநாடை பிப்ரவரி மாதம் 10க்கு பின் ஆனால் 

14க்கு முன் என்று கூறுகிறாை், எனில் அவரக்ளுடைய அம்மா பிறந்தநாை் 

எந்த தததியில் வரும்? 

 a) 15   b) 16 
 c) 13   d) 11 
 

Q.2) தவறுபைை் ஒன்டறத் ததரந்்ததடுக்க: 

 a) கடுகு  b) த ாைம் 

 c) தகாதுடம  d) தநல் 

 

Q.3) ஹரிடயப் பாரத்த்ு விஜய் த ால்கிறார,் அவரின் ஒதர தங்டகயின் 

அப்பா, என் மடனவியின் அம்மாவின் கணவர ்எனில் விஜய்க்கு ஹரியின் 

 தகாதரி என்ன உறவு? 

 a) மாமா  b)  தகாதரி 

 c) மடனவி  d) தந்டத 

 

Q.4) தவறான எண்டணக் காண்க. 

0, 1, 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8, 10 
 a) 6   b) 0 
 c) 1   d) 10 
 

Q.5) தகாடிைை் இைத்டத நிரப்புக தகாடிைை் இைத்டத நிரப்புக 

x __ xxy __ x __ xy __y 
 a) yyxy  b) yxxy 
 c) xyxy   d) yyxx 
 
Q.6) தபாருை் தரும் வடகயில் வரிட ப்படுத்துக. 

 1) கல்லூரி  2) குழந்டத 

 3)  ம்பைம்  4) பை்ைி 
 

5) தவடலவாய்ப்பு 

a) 1,2.3,4,5  b) 2,4,1,5,3 
c) 4,1,3,5,2  d) 5,3,2,1,4 
 
 



 
 

 

Q.7) பின்வரும் பைத்தில் எத்தடன  துரங்கை் உை்ைன என ததரந்்ததடுக்க 

 
a) 9   b) 14 

 c) 13   d) 10 
 
Q.8) அருண் என்பவர ்30 கி.கி. தகாதுடமடய ஒவ்தவாரு கி.கிராமும் ரூ.11.50 

என்னும் வீதத்தில் வாங்குகிறார ்மற்றும் 20 கி.கி. தகாதுடமடய 

ஒவ்தவாரு கி.கிராமும் ரூ.14.25 என்னும் வீதத்தில் வாங்குகிறார.் 

இரண்டையும் கலந்து புதிய கலடவடய உருவாக்குகிறார.் அந்த புதியக் 

கலடவடய ஒவ்தவாரு கி.கிராமும் என்ன விடலக்கு விற்றால் அவர ்30% 

இலாபம் தபற முடியும்? 

 a) ரூ.14.80  b) ரூ.15.40 

 c) ரூ.15.60  d) ரூ.16.38 
 

Q.9) 5 ரூபாய் 80 டப ாக்கைில் 20 டப ா என்பது எத்தடன  தவீதம்? 

a) 5 
13

29
 %  b) 3

13

29
 % 

 c) 3 
17

29
 %  d) 5

17

29
 % 

 

Q.10) y = mx என்ற தநரத்காடுகைின் ததாகுப்பின் வடகக் தகாழு  ்

 மன்பாடு 

a) 
xy

dx
 = m  b) yds = xdy = 0 

 c) 
d2y

dx2
 = 0  d) ydx + xdy =0 

 

Q.11) ஒரு  துர அடறயின் பக்கம் 50 அடியாகும். இரண்ைாவது அடற 100 

 துர கஜம் பரப்பைவுடையதாகும். மூன்றாவது அடற 200  துர அடி 

பரப்புடையது. இந்த அடறகைில் எதில் அதிக எண்ணிக்டக மக்கை் 

அமரலாம் ? (குறிப்பு 1 கஜம் = 3 அடி) 



 
 

 

 a) முதல் அடற 

 b) இரண்ைாம் அடற 

 c) மூன்றாம் அடற 

 d) கணக்கிை முடியாது. 
 

Q.12) விபத்து என்பது கவனம் என்பதுைன் ததாைரப்டையது எனில், தநாய் 

எதனுைன் ததாைரப்ுடையது? 

 a) சுகாதாரம்  b) படிப்பு 

 c) உணவு  d) மருத்துவர ்

 

Q.13) AT = 20 என்றும் BAT = 40 என்றும் குறிப்பிைை்ால் CAT எவ்வாறு 

குறிக்கப்படும்? 
 a) 30   b) 50 
 c) 60   d) 70 
 

Q.14) ஒரு நபர ்தனது மகடன விை 30 வயது கூடுதல் வயதுடையவர.் 2 

ஆண்டுகைில் அவரின் வயது மகனின் வயடதப் தபால் இரு மைங்கு ஆகும் 

எனில், மகனின் தற்தபாடதய வயது என்ன? 
 a) 26   b) 27 
 c) 28   d) 29 
 

Q.15) காடலயில் ஒரு மிக  ் ரியான கடிகாரம் 9 மணி என காைட்ுகிறது. 

மதியம் 1 மணி என   

 அந்த கடிகாரம் காைை் சிறிய முை் எவ்வைவு தகாணங்கை் நகர 

தவண்டும்? 
 a) 30°    b) 60°  
 c) 90°    d) 120°  
 

Q.16) ENDEAVOUR என்ற த ால்லிலுை்ை எழுத்துகடை பயன்படுத்தி 

கீழ்க்கண்ை எந்த த ால்டல உருவாக்க இயலாது? 
a) DROVE  b) DEVOUR 
 c) DROWN  d) ROUND 
 
Q.17) இந்திய  ாைச்ிய  ் ைை்ம் அமலுக்கு வந்த ஆண்டு? 

 a) 1875  b) 1872 

 c) 1860  d) 1972 
 

Q.18) கூற்று i : சில ஆரஞ்சுகை் ஆப்பிைாக உை்ைன. 

 கூற்று ii : சில ஆரஞ்சுகை் மாம்பழமாக உை்ைன. 



 
 

 

 முடிவுகை்: i) எந்த ஆப்பிை்களும் ஆரஞ்சுகைாக இல்டல 

  ii) சில ஆப்பிை்கை் ஆரஞ்சுகைாக உை்ைன. 

  iii) சில மாம்பழங்கை் ஆரஞ்சுகைாக உை்ைன. 

  iv) எந்த மாம்பழமும் ஆப்பிை்கைாக இல்டல. 

 a) முடிவு i, ii, iii  ரி 

 b) முடிவு ii, iii   ரி 

 c) முடிவு ii மைட்ும்  ரி 

 d) அடனத்தும்  ரி 
 

Q.19) ஒரு பை்ைியில் உை்ை மாணவரக்ைில் 30 தபர ்கால்பந்திலும், 20 தபர ்

 துரங்கமும் விடையாடுகிறாரக்ை், 12 தபர ்இரண்டு 

விடையாைட்ுகடையும் விடையாடுகிறாரக்ை் எனில், கால்பந்து மைட்ும் 

ஆடுபவரும்  துரங்கை் மைட்ும் ஆடுபவரும் எத்தடன தபர?் 

 a) 10, 2   b) 18, 10 

 c) 18,8   d) 20,12 
 

Q.20) 71, 73, 79, 83, 85 தவறான எண் யாது? 

 a) 71   b) 85 

 c) 83   d) 73 
 

Q.21) இரண்டு பகடைகை் உருைை்ப்படும் தபாது இரண்டிலுதம ஒதர எண் 

கிடைப்பதற்கு நிகழ்தகவு என்ன? 

a) 
4

9
   b) 

1

12
 

 c) 
1

6
   d) 

1

4
 

 
Q.22) 600 தபர ்தகாண்ை ஒரு கிராமத்தில் ஒவ்தவாரு 24 மக்களுக்கும் ஒரு 

தடலவர ்உை்ைார.் எனில் தமாத்தம் எத்தடன தடலவர ்இருப்பார?் 
 a) 25   b) 24 
 c) 23   d) 22 
 

Q.23) கிதலா என்பது குவிண்ைால் என்பதுைன் ததாைரப்ுடையது எனில் 

டப ா என்பது எதனுைன் ததாைரப்ுடையது? 

 a) 10 ரூபாய்  b) 1 ரூபாய் 

 c) 100 ரூபாய்  d) 1000 ரூபாய் 

 

Q.24) எந்த எண்ணுைன் அதன் 13 மைங்டக கூைட்ினால் 112 கிடைக்கும்? 
 a) 7   b) 8 
 c) 9   d) 11 



 
 

 

Q.25) ஒரு த யடல த ய்ய ஆரவ்த்டத தூண்டுவது 

 a) நுண்ணறிவு  b) தமாழி 

c) ஊக்கம்  d) சிந்தடன 

 

Q.26) 10 தநாைட்ுகைின் மதிப்பு 4 புத்தகங்கைின் தமாத்த மதிப்பிற்கு  ்

 மம். 15 தநாைட்ுகை் மற்றும் 2 புத்தகங்கைின் தமாத்த மதிப்பு ரூ. 4000 

எனில் 12 தநாைட்ு மற்றும் 3 புத்தகங்கைின் மதிப்பு என்ன? 

 a) ரூ. 3650  b) ரூ.3500 

 c) ரூ. 3900  d) ரூ.3700 
 

Q.27) ஒரு  ங்தகத தமாழியில் ‘1972’ என்பது ‘1982’ எனவும், ‘1982’ என்பது 

‘1992’ எனவும், ‘1992’ என்பது ‘2002’ எனவும், ‘2002’ என்பது ‘2012’ எனவும் 

தகாண்ைால் தமிழ்நாைட்ின் அடனதத்ு மகைிர ்காவல் நிடலயம் எந்த 

ஆண்டு ததாைங்கப்பை்ைது? 

 a) 1992  b) 2012 

 c) 2002  d) 1972 
 

Q.28) அஜய் மற்றும் விஜய் இவரக்ைின் தற்தபாடதய வயது விகிதம் 5 : 6 

ஆகும். 7 ஆண்டுகை் கழித்து அவரக்ைின் வயது விகிதம் 6 :7 எனில் 

அவரக்ைில் அஜய் ன் தற்தபாடதய வயது என்ன? 

 a) 35   b) 42 

 c) 49   d) 40 
 

Q.29) மனிதன் பிற உயிரக்ைிைமிருந்து தமம்பைட்ு இருக்க காரணம்? 

 a) நுண்ணறிவு  b) தமாழி 

 c) நிடனவு  d) கவனம் 

 

Q.30) நிடறவு த ய்க. 23 = 8 எனில் log 28 = ? 

 a) 2   b) 3 

 c) 8   d) 0 
 


