
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 13 

Q.1)  சணல் : கயிறு : : பால் : ? 

 a) நீர ்   b) வெண்வணய் 

 c) எண்வணய் d) உப்பு 

 

Q.2) SMILING என்பதை GNILIMS என்று எழுதினால் FAVOURITE என்பதை 

எெ்ொறு எழுைலாம்? 
a) ETIRUOVAF  b) EITRUOVAF 

 c) ETTUROVAF  d) ETIROUVAF 
 

Q.3) கூடட்ை்தில் இருந்ை ஒரு ஆதணப் பாரை்்து கவிைா “இெரது 

சககாைரின் அப்பா, எனது ைாை்ைாவின் ஒகர மகன் என்றார ்எனில் 

கூடட்ை்தில் இருந்ை ஆணுக்கு கவிைா என்ன உறவு? 

 a) ைாய்   b) பாடட்ி 

 c) சககாைரி  d) தமை்துனி 
 

Q.4) கீழுள்ள படை்தில் மூன்று விை மக்கள் எண்ணிக்தக மூன்று 

படங்களாக காடட்ப்படட்ுள்ளன. முக்ககாணம் பள்ளி ஆசிரியரக்தளயும், 

சதுரம் திருமணம் ஆனெரக்தளயும், ெடட்ம் கூடட்ுக் குடும்பை்தில் 

ெசிப்பெரக்தளயும் குறிக்கின்றன. இெற்றின் அடிப்பதடயில் பின்ெரும் 

ககள்விக்கு விதட அளிக்கவும். 

 
கூடட்ுக் குடும்பை்தில் ொழும் திருமணம் ஆனெரக்ள், ஆனால் பள்ளி 

ஆசிரியரக்ளாக பணியாற்றாைெரக்ள் எந்ை எழுை்ைால் குறிப்பிடப்படுெர.் 
a) C   b) F 

 c) D   d) A 
 

Q.5) 176cm  நீளமுள்ள ஒரு கம்பி ஒரு ெடட்மாக ெதளக்கப்படுகிறது, எனில் 

ெடட்ை்தின் பரப்பளவு என்ன? 

 a) 2464 ச.வச.மீ b) 28 ச.வச.மீ 

 c) 2864 ச.வச.மீ d) 2264 ச.வச.மீ 



 
 

 

Q.6) சுருக்குக : 5000 – 5000/10 

 a) 0   b) 4500 

 c) 500   d) 1000 
 

Q.7) 15 – 12, 24 – 2, 9 -18, 7 -20 வபாருை்ைமற்றது எது?  

 a) 15 – 12  b) 24-2 

 c) 9 – 18  d) 7 -20 
 

Q.8) 10 கபர ்கலந்து வகாண்ட வைாழில் மாநாடட்ில், அதனெரும் 

எல்கலாருடனும் தக குலுக்கிக் வகாண்டனர.் வமாை்ைை்தில் எை்ைதன தக 

குலுக்கல்கள் நிகழ்ந்ைன? 

 a) 20   b) 45 

 c) 40   d) 30 
 
Q.9) A, C, F, H, ? M 
 a) L   b) K 
 c) J   d) I 
 
Q.10)  A என்பது × எனவும், B என்பது + எனவும், C என்பது ÷ எனவும், D என்பது 

- எனவும் வகாண்டால் 30B15A4D48C12ன் மதிப்பு யாது? 

 a) 86   b) 80 

 c) 96   d) 100 
 

Q.11) 2012 ஜனெரி 10 வசெ்ொய் கிழதம அகை ஆண்டு 29ம் கைதி என்ன 

கிழதம எனக் காண்க,? 

 a) வசெ்ொய்  b) புைன் 

 c) வியாழன்  d) வெள்ளி 

 

Q.12) O, T, T, F, F, S, S ________ , ________ 
 a) TT   b) NN 
 c) EN   d) NE 
 
Q.13) ஒருெர ்ஒரு கைரவ்ில் ஒெ்வொரு, சரியான பதிலுக்கும் 4 மதிப்வபண் 

வபறுகிறார.் ஒெ்வொரு ைெறான பதிலுக்கும் ஒரு மதிப்வபண் 

இழக்கிறார.் அெர ்50 ககள்விகளுக்கு பதில் எழுதி 50 மதிப்வபண்கள் 

வபற்றால் அெர ்சரியாக எழுதிய ககள்விகள் எை்ைதன,? 

 a) 25   b) 20 

 c) 30   d) 24 
 



 
 

 

Q.14) விடுபடட் எண்தணக் காண்க. 

 
a) 47   b) 45 

 c) 37   d) 35 
 
Q.15) A, B, C  ன் ெயதுகளின் விகிைங்கள் முதறகய 2 : 5 : 3 மற்றும் 

ெயதுகளின் கூடுைல் 80 எனில் 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் B யின் ெயது என்ன? 

 a) 34   b) 36 

 c) 40   d) 37 
 

Q.16) ைெறான ஒன்தற சுடட்ுக. 

 a) ரிக்    b) யஜீர ்

 c) ைனுர ்   d) சாமம் 

 
 

Q.17) மற்ற மூன்றிலிருந்து கெறுபடட் எண்தண கைரந்்வைடுக்க? 
a) 17   b) 37 

 c) 29   d) 37 
 

Q.18) மற்ற மூன்றிலிருந்து கெறுபடட் எண்தண கைரந்்வைடுக்க? 
a) 45   b) 99 

 c) 109   d) 126 
 

Q.19) மற்ற மூன்றிலிருந்து கெறுபடட் எண்தண கைரந்்வைடுக்க? 
a) 17   b) 64 

 c) 125   d) 216 
 

Q.20) மற்ற மூன்றிலிருந்து கெறுபடட் எண்தண கைரந்்வைடுக்க? 
a) 246   b) 356 

 c) 527   d)  639 
 

Q.21) மற்ற மூன்றிலிருந்து கெறுபடட் எண்தண கைரந்்வைடுக்க? 
a) 369   b) 462 

 c) 761   d) 862 
 
 
 



 
 

 

Q.22) கீழ்க்கண்டெற்றில் எைதன “அறிதுயில் நிதல” என்று கூறுகொம்? 

 a) ஆழ்ந்ை தூக்கநிதல 

 b) முற்றிலும் தூங்காை மயக்கநிதல 

 c) கெவறாரு உலகை்தை அதடெது 

 d) குழந்தை பருெை்தை அதடெது. 
 

Q.23) ஒரு முக்ககாணை்தின் பக்கங்கள் 1/3 : 1/4 : 1/5 என்ற விகிைை்தில் 

உள்ளன. அைன் சுற்றளவு 94cm எனில், அம்முக்ககாணை்தின் சிறிய 

பக்கை்தின் நீளம் என்ன? 

 a) 18.8 cm  b) 23.5 cm 

c) 24 cm  d) 31.3 cm 

 

Q.24) ஒரு சதுரை்தின் மூதல விடட்ை்தின் நீளம் 4√2 எனில் சதுரை்தின் 

பக்கை்தின் நீளம்? 

 a) 2மீ   b) 8 மீ 

 c) 4 மீ   d) 6√2 மீ 

 

Q.25) (0.6 × 0.6 + 0.6) ÷ 6 ன் மதிப்பு 

 a) 0.16   b) 0.46 

 c) 0.37   d) 0.42 
 

Q.26) 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என் ெயது இப்வபாழுது உள்ள என் ெயதில் 

1/3 ஆக இருந்ைது. இப்வபாழுது என் ெயது என்ன? 

 a) 66 ஆண்டுகள் b) 36 ஆண்டுகள் 

 c) 33 ஆண்டுகள் d) 30 ஆண்டுகள 

 

Q.27) 12 வபாருடக்ளின் விற்ற விதல, 15 வபாருடக்ளின் ொங்கிய 

விதலக்குச ்சமமானால், இலாப சைவீைம் எெ்ெளவு? 

 a) 2/3 %   b) 20% 

 c) 25%   d) 80% 

 

Q.28) ஒரு மனிைன் வைற்கு திதசதய கநாக்கி இருக்கிறான் அென் இடது 

புறமாக 22.5 ககாணம் திரும்பினால் அென் இப்கபாது எந்ை திதசதய 

கநாக்கி இருக்கிறான். 

 a) வைன் கமற்கு  b) வைன் கிழக்கு 

c) ெடகமற்கு  d) ெடகிழக்கு 

 



 
 

 

Q.29) 2011 – 2012க்கான உலக கையிதல உற்பை்தியில் 5 நாடுகளின் பங்கு 

ெடட்ை்தின் தமயை்தில் E ன் ெடட்க் ககாணம்? 
 

 
a) 15°   b) 30° 

 c) 54°   d) 72°  
 

Q.30) ககள்விக்குறி உள்ள இடை்தில், கீழ்காணும் எண்களில் எது ெரும்? 
3 4 5 
4 ? 6 
5 7 9 
a) 4   b) 5 

 c) 6   d) 7 
 


