
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 17 

 

Q.1) 25 குழந்தைகள் வடக்கு திதை பாரை்்து உள்ளனர.் இப்பபாது ப ாபகஷ் 

என்பவர ்ைற்பபாது இருக்கும் இடை்தி ் இருந்து நான்கு இடம் வ து 

பக்கை்திற்கு மாற்றப்படுகிறார.் ைற்பபாது அவர ்வ ப்பக்கை்திலிருந்து 10 

வது இடை்தி ் உள்ளார ்எனி ் ஆரம்பை்தி ் அவர ்அந்ை வரிதையின் 

இடதுபுறை்தி ் இருந்து எை்ைதனயாவது இருந்திருப்பார?் 
 a) 12 
 b) 8 
 c) 11 

 d) இதி ் எதுவும் இ ்த  

 

Q.2) ACADEMY என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மமாழியி ் DCEAYAM என்று 

குறிப்பிடட்ா ் ACHIEVE என்பது எவ்வாறு குறியிடப்படும்? 

 a) ICEAVHE  b) ICAEHEV 
 c) ICEAEHV  d) IEACHVE 
 

Q.3) ைனியாக ைதரயி ் நிற்கும் இரணடு கம்பங்களின் உயரங்ள் 

முதறபய 7 மீ மற்றும் 12 மீ. ஆவற்றின் அடிப்பக்கங்களுக்கு இதடப்பட்ட 

தூரம் 12 மீ எனி ் அவற்றின் பம ் இதடப்பட்ட தூரம் 

 a) 17மீ   b) 15மீ 

 c) 13மீ   d) 19மீ 

 

Q.4) பகள்விக்குறி உள்ள இடை்தி ், கீழ்காணும் எண்களி ் எது வரும்? 

 
a) 6   b) 8 

 c) 10   d) 12 

 

Q.5) கீழ்க்கண்ட ஆங்கி  வாரை்்தை, ஆங்கி  அகராதியி ் 

வரிதைப்படுை்ைப்பட்டா ் மூன்றாவது வரும் வாரை்்தை எது? 
a) Plane  b) Plain 

 c) Plenty  d) Player 
 



 
 

 

Q.6) ைந்தையின் வயது ைனது மகன் பராகிை்தை விட 4 மடங்குகள் அதிகள். 

8 ஆண்டுகள் பிறகு அவரின் வயது மகளின் வயதை விட 2 1/2  மடங்கு 

அதிகம் எனி ் பமலும் 10 ஆண்டுகளி ் அவரின் வயது மகனின் வயதை 

விட எை்ைதன மடங்குகள் இருக்கும்? 

a) 1 
13

12
   b) 1 

12

13
 

 c) 1 
15

14
   d) 1 

14

15
 

 

Q.7) 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 15, 12, 17 இவற்றுள் ைவறான எண்தண காண்க. 

 a) 11   b) 15 

 c) 17   d) 12 

 

Q.8) P யின் கணவர ்B, E யின் ஒபர ஒரு பபரன் Q, Dயின் மதனவி E. P யின் 

மாமியார ்E. Dக்கு B என்ன உறவு? 

 a) ைபகாைரர ்  b) மருமகன் 

 c) ைபகாைரன்  d) மகன் 

 

Q.9) இவற்றுள் பவறுபட்டதை காண்க. 
a) 169   b) 121 

 c) 225   d) 196 
 

Q.10) ஜனவரி 1, 1992 புைன் கிழதம எனி ் வாரை்தின் எந்ை நாளானது 

ஜனவரி 1, 1993? 

 a) மைவ்வாய்  b) புைன் 

 c) வியாழன்  d) மவள்ளி 
  

கீழுள்ள பகுதியை த ொடர்ந்து பல அனுமொனங்கள்  ரப்பட்டுள்ளன. 

அவற்யற ஆரொை்ந்து 11 மு ல் 15 வயரயுள்ள ககள்விகளுக்கு மொற்று 

வியடகளிலிருந்து சரிைொன வியடயை அளிக்கவும். 

 ைங்கை்தின் ைாதுமபாருதள பாதுகாப்பதி ் இந்தியா மிக 

பின்னித யி ் உள்ளது. ைற்பபாது கரந்ாடகை்தி ் உள்ள, உ கை்தின் மிக 

ஆழமான பகா ார ்சுரங்கை்திலும், ஹட்டி சுரங்கை்திலும், ைங்கம் மவட்டி 

எடுக்கப்படுகிறது. ஆந்திர பிரபைைை்தின் அனந்ைபூர ்மற்றும் சிை்தூர ்

மாவட்டங்களிலுள்ள இரு சுரங்கங்களும் ைாமைமாக பணி மைய்ய 

மைாடங்கின. இவற்றி ் 81000 கிப ா கிராம் உள்ளைாக மைரிகிறது. 

வருடாந்திர ைங்க உற்பை்தி குதறந்து மகாண்டு வருகிறது. அைன் அளவு 

1951 ் 7000 கி.கிராமாக இருந்ைது. 1986 ் 1931 கி.கிராமாக குதறந்துள்ளது. 

 



 
 

 

 

Q.11) ைங்க உற்பை்தி 35 வருடங்களி ் 72.41மூ ஆக குதறந்துள்ளது. 

a) நிைை்யமாக ைரி 

 b) ைரியாக இருக்க ாம் 

 c) ைவறாக இருக்க ாம் 

 d) நிைை்யமாக ைவறு 

 

Q.12) உ கை்திலுள்ள சுரங்கங்களி ் மிக ஆழமானது ஹட்டி 

சுரங்கமாகும். 

 a) நிைை்யமாக ைவறு 

 b) ைவறாக இருக்க ாம் 

 c) ைரியாக இருக்க ாம் 

 d) நிைை்யமாக ைரி 

 

Q.13) இந்தியா மவளிநாடுகளிலிருந்து ைங்கை்தை இறக்குமதி மைய்கிறது. 

 a) ைரியாக இருக்க ாம் 

 b) நிைை்யமாக ைரி 

 c) பபாதிய ைகவ ் இ ்த  

 d) நிைை்யமாக ைவறு 

 

Q.14) இந்தியாவிடம் 81000 கி.கிராம் பம ் ைங்க பைமிப்பு இ ்த . 

 a) நிைை்யமாக ைவறு 

 b) ைவறாக இருக்க ாம் 

 c) நிைை்யமாக ைரி 

 d) ைரியாக இருக்க ாம் 

 

Q.15) பகா ார ்ைங்கை ்சுரங்கம், மிக அதிக அளவு ைங்கம் உற்பை்தி 

மைய்கிறது. 

 a) ைரியாக இருக்க ாம் 

 b) ைவறாக இருக்க ாம் 

 c) பபாதிய ைகவ ் இ ்த  

 d) நிைை்யமாக ைவறு 

 

Q.16) ஒரு பகாளை்தின் ஆரை்தைப் பபா  4 மடங்கு நீளமுள்ள ஒரு 

கம்பிதய உருக்கி அபை ஆரமுள்ள எை்ைதன பகாளங்கள் மைய்ய ாம்? 
 a) 3   b) 5 
 c) 4   d) 6 



 
 

 

Q.17) 
7

8
−  

7

𝑥
+

9

16
 = 1 எனி ் x ன் மதிப்பு 

 a) 2    b) 5 

 c) 3 13/24   d) 16 

 

Q.18) A,B மற்றும் C கூடட்ுை்மைாழி ் மைய்கின்றனர.் மமாை்ை முைலீட்டி ் A 

பங்கு மூன்றி ் ஒன்றாகும். A மற்றும் C பைாந்து மைய்யும் முைலீட்டளவி ் B 

முைலீடு மைய்கின்றனர.் ஆண்டு முடிவி ் இ ாபம் ரூ.840 என்றா ் 

அவரக்ள் ஒவ்மவாருவரும் மபறும் பங்கு எவ்வளவு? 

 a) A = ரூ.280, B = ரூ.420,  C = ரூ.140 

 b) A =  ரூ.270, B = ரூ.410, C = ரூ.160 

 c) A = ரூ.290, B = ரூ.420, C =  ரூ.130 

 d) A = ரூ.240, B = ரூ.400, C = ரூ.200 

 

Q.19) Y  ் 90%  X எனி ், X  ் Y எை்ைதன ைைவீைம்? 

 a) 90    b) 190 

 c) 101.1   d) 111.1 

 

Q.20) 2, 7, 14, 23, …?.., 47 என்ற மைாடரி ் ? என்ற இடை்தி ் உள்ள எண் எது? 

 a) 35    

b) 34 

 c) 33    

d) இவற்றி ் எதுவுமி ்த  

 

Q.21) வட்ட விளக்கப்படம் ப ்பவறு இனங்களின் மை வினை்தை 

காடட்ுகிறது. படை்தை ஆராய்நது மகாடுக்கப்பட்ட வினாவிற்கு 

விதடயளி. 

 
எந்ை மை வினம் மமாை்ை மை வினை்தி ் 20% ஆக உள்ளது? 

a) உணவு  b) வாடதக 

c) உதட  d) க ்வி 



 
 

 

 

Q.22) மகாடுக்கபடட்ுள்ள பகதடயி ் 1க்கு எதிபர உள்ள எண் 

 
a) 3   b) 4 

 c) 5   d) 6 

 

Q.23)  ROSE என்பது TQUG என  அதழக்கப்படுமாயின் BLUE எவ்வாறு 

அதழக்கப்படும்? 
a) YQSF  b) DNWG 

 c) DMQF  d) CDFG 
 

Q.24) மணி 2.15 இருக்கும் பபாது நிமிட முள்ளுக்கும் மணி முள்ளுக்கும் 

இதடபய உள்ள பகாணம் என்ன? 

 a) 30° 

 b) 22 1/2° 

 c) 27 1/2° 

 d) இதவ எதுவும் இ ்த  

 

Q.25) ‘+’ என்றா ் ‘x’ , ‘-‘ என்றா ் ‘+’. ‘x’ என்றா ் ÷மற்றும் ÷ என்றா ் ‘-‘ 

எனி ் 84 x 28 + 8 ÷10 - 9 ன் மதிப்பு? 

 a) 23   b) 22 

 c) 30   d) 26 

 

Q.26) AB என்பது 12ம் CD என்பது 23ம் BD என்பது 24ம் ஆனா ் CBAD என்பது 

என்னவாகும்? 

 a) 1234  b) 2134 

 c) 3214  d) 43112 

 

Q.27) நான்கு இ க்க மிகைச்ிறய முழு வரக்்க எண்? 

 a) 1000  b) 1016 

 c) 1024  d) 1036 

 

Q.28) எந்ை ஒன்று மற்ற மூன்றிலிருந்து விை்தியாைமானது? 

 a) ஆப்பிள்  b) மாம்பழம் 

c) ைரப்ூைணி  d) மகாய்யாப்பழம் 



 
 

 

Q.29) சியாதம விட ராம் பணக்காரன் ஆனா ் பமாகதனப் பபா ் 

அவ்வளவு பணக்காரன் அ ்  ஆனா ் ரபமதஷ விட ஏதழ 

அப்படியானா ் சியாம்? 

 a) ரபமதஷ விட ஏதழ 

 b) பமாகதன விட பணக்காரன் 

 c) பமாகதனப் பபா ் ஏதழ 

 d) ரபமதஷ விட பணக்காரன் 

 

Q.30) ஒரு வி ங்கிய ் பூங்காவி ், மான்களும் மயி ்களும் உள்ளன. 

அவற்றின் ைத களின் எண்ணிக்தக 80. அவற்றின் கா ்களின் 

எண்ணிக்தக 200 எனி ் எை்ைதன மயி ்கள் உள்ளன? 
 a) 20   b) 30 

c) 50   d) 60 


