
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 19 

  

Q.1) விடுபட்ட எண்ணணக் காண்க. 

3 15 4 
7 42 5 
3 ? 5 

a) 18   b) 15 
 c) 16   d) 10 
 

 

Q.2) ஏழு நண்பரக்ள் M, J, R, T, D, W மற்றும் Q ஆகிய ார ்A, B, C எனும் மூன்று 

காரில் ப ணம் செ ்கின்றனர.் ஒவ்சவாரு காரிலும் குணறந்தபட்ெம் 2 

நபரக்ள் உள்ளனர.் அவரக்ளின் மூன்று யபர ்சபண்கள் மற்றும் ஒவ்சவாரு 

காரிலும் குணறந்தபட்ெம் ஒரு சபண் உள்ளார.் T என்பவர ்அவளுணட  

சநருங்கி  நண்பர ்Q உடன் கார ்B -ல் செல்கிறார.் M என்பவர ்கார ்Aல் 

செல்கிறார.் D மற்றும W ஆகிய ார ்கார ்Cல் செல்லவில்ணல. J என்பவர ்

சபண் அல்ல மற்றும் W என்பவர ்ஒரு சபண். எந்த காரில் மூன்று 

நண்பரக்ள் ப ணம் செ ்கின்றனர?் 

 a) C    

b) B 

c) A 

d) யமற்கண்ட எதுவுமில்ணல 

 

Q.3) ஆங்கில அகராதிண  யபான்று சதாணலயபசி புத்தகத்திலும் உள்ள 

சப ரக்ளுள் கீழ்க்கண்ட சப ரக்ளில் எந்த சப ர ்மூன்றாவது வரும். 

 a) Krishnanmurthy 
 b) Krishnamurthy 
 c) Krishnmurthy 
 d) Krishanmurthy 
 

Q.4)  A மற்றும் B யின் சமாத்த வ து B மற்றும் C யின் சமாத்த வ ணத விட 

14 ஆண்டுகள் அதிகம் எனில் C யின் வ து A யின் வ ணத விட எவ்வளவு 

குணறவு? 
a) 12   b) 14 

 c) 16   d) 18 
 
 
 



 
 

 

Q.5) 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29, 31, 37 இவற்றில் தவறான எண் எது? 
a) 13   b) 23 

 c) 15   d) 31 
 

Q.6)  ஒரு ஆணணப் பாரத்்து செல்வி, இவர ்எனது கணவருணட  

மணனவியின் மகளுணட  ெயகாதரனின் மகன் எனக் கூறுகிறார ்எனில் 

செல்விக்கு அந்த ஆண் என்ன உறவு? 

 a) மருமகன்  b) மாமா 

 c) யபரன்  d) மகன்  

 

Q.7) 1 என்பது $ என்றும், 5 என்பது % என்றும் 9 என்பது * என்றும், 3 என்பது + 

என்றும், 7 என்பது # என்றும் 4 என்பது ? என்றும் குறியிடப்பட்டால் 435971 

என்பணத எவ்வாறு குறியிடப்பட யவண்டும்? 

 a) ? + % * # $  b) ? + * # % $ 

 c) $ ? + % * #  d) ? + * % # $ 

 

Q.8) ஒரு மாதத்தில் 3 வது திங்கள் கிழணமக்கு மறுநாள் என்பது 16வது 

நாள் எனில் 5 ஆவது திங்கள் கிழணமக்கு முந்தின நாள் என்ன யததி ாக 

இருக்கும்? 

a) 27   b) 28 
 c) 29   d) 30 
 

Q.9) ஷில்பா என்பவணர விட கீதா என்பவர ்வ தில் சபரி வள், ஆனால் 

தீபாணவ விட அல்ல. தீபாணவ விட கா த்திரி சிறி வள், பாத்திமாணவ 

விட வ து முதிரந்்தவர ் ாரும் இல்ணல. இவரக்ளில் மிகவும் சிறி  

வ துணட வர ் ார?் 

 a) ஷில்பா 

 b) கீதா 

 c) யபாதி  தகவல் இல்ணல 

 d) இதில் எதுவும் இல்ணல 

 

Q.10) ஆஷா சதற்கு திணெ யநாக்கி 3km மற்றும் வலப்புறமாக 2km 

நடக்கிறாள். பின்னர ்வலப்புறமாக திரும்பி 3km நடக்கிறாள். மீண்டும் 

இடப்புறமாக திரும்பி யநராக நடக்கிறாள் எனில் தற்யபாது அவள் நடக்கும் 

திணெ என்ன? 

 a) கிழக்கு  b) சதற்கு 

 c) வடக்கு  d) யமற்கு 



 
 

 

Q.11) 12மீ x 9மீ X 8மீ உள்ள ஓர ்அணறயில் ணவக்கக்கூடி  மிக நீளமான 

கம்பியின் உ ரம் எவ்வளவு? 

 a) 17மீ  b) 15மீ 

 c) 13மீ   d) 19மீ 

 

Q.12) ஒரு பூந்யதாட்டம் ொ ்ெதுரம் வடிவில் உள்ளது. அதன் 

மூணலவிட்டங்கள் 18மீ, 25மீ பூந்யதாட்டத்தின் பரப்பளவு காண்க. 

 a) 25 மீ2  b) 18மீ2 

 c) 225மீ2  d) 450மீ2 

 

Q.13) பின்வரும் படத்தில் உள்ள முக்யகாணங்களின் எண்ணிக்ணகண  

காண்க. 

 
 a) 12   b) 16 
 c) 18   d) 20 
 

Q.14) மண், சிசமண்ட் கலந்த ஒரு கலணவயின் எணடயில் 60% சிசமண்ட் 

உள்ளது. 120 கியலா கலணவயில் எவ்வளவு சிசமண்ட் யெரத்்தால் 

கலணவயில் உள்ள சிசமண்டின் எணட 75% ஆக உ ரும்? 

 a) 75 கியலா  b) 72 கியலா 

 c) 62 கியலா  d) 100 கியலா 

 

Q.15) கீழ்க்கண்ட படத்தில் A சபௌதீக ஆசிரி ரக்ணளயும், B யவதியி ல் 

ஆசிரி ரக்ணளயும், C கணித ஆசிரி ரக்ணளயும் குறிக்கும் யவதியி ல் 

தவிரத்்து, சபௌதீகம் மற்றும் கணிதம் சொல்லிக் சகாடுக்கும் 

ஆசிரி ரக்ணளக் குறிக்கும் இடத்தின் எழுத்து? 

 



 
 

 

a) v   b) u 
 c) s   d) t 
 

Q.16) பின்வரும் சதாடரவ்ரிணெயில் அடுத்த எண்ணணக் காண்க. 
1, 7, 33, 159, 785 ….. 
 a) 944   b) 1570 
 c) 3911   d) 626 
 

Q.17) X- ன் மதிப்பு காண்க. 

3 5 7 
11 13 17 
19 X 29 

a) 25   b) 21 
 c) 22   d) 23 
 

Q.18) பின்வரும் சதாடரில் உள்ள எண்கள் எத்தணன? 
201, 208, 215, …., 369 
 a) 23   b) 24   
 c) 25   d) 26 
 
Q.19) MILD : NKOH : : GATE : ? 
 a) HDVQ b) HCWI 
 c) IBUF  d) HDUR 
 

Q.20) அ என்பது ‘ஆ’ வின் ெயகாதரி ஆனால் ‘ஆ’, ‘அ” வின் ெயகாதரி 

அல்ல ‘அ’ விற்கும் ‘ஆ’ விற்கும் உள்ள உறவு என்ன? 

 a) ெயகாதர, ெயகாதரி 

 b) ெயகாதரரக்ள் 

 c) ெயகாரிகள் 

 d) எதுவுமில்ணல 

 
Q.21) Soft : Hard : : Cold : _______ 
 a) Hot   b) Shirt 
 c) Night  d) Thread 
 

Q.22) கீழ்க்கண்டவற்றில் யவறுபட்ட சொல்ணல யதரந்்சதடுக்க. 

 ஹிமாத்ரி, சிவாலிக், காண்டல்ா, ஹிமாெெ்ல் 

 a) ஹிமாத்ரி  b) சிவாலிக் 

 c) காண்டல்ா  d) ஹிமாெெ்ல் 



 
 

 

Q.23) + என்பது - எனவும், - என்பது x எனவும், x என்பது÷எனவும், ÷ என்பது + 

எனவும் சகாண்டால் 
24+4÷2−20𝑥5

6÷7+5−6𝑥3
 ன் மதிப்பு  ாது? 

a) 
28

3
   b) 

5

3
 

 c) 6   d) 
8

3
 

 

Q.24) NATURE என்பணத MASUQE என்று எழுதினால்  FAMINE எவ்வாறு 

எழுதப்படும்? 
a) EALEMI  b) ELAIME 

 c) EAIMEL  d) EALIME 
 

Q.25) யகாடிட்ட இடத்ணத நிரப்புக 

a_ab_bab_ _ ab 
 a) baab  b) abab 
 c) abba   d) aabb 
 

Q.26) ஒரு ெங்யகத சமாழியில் ‘அல்லி’ என்பது ‘மல்லிணக’ எனவும் 

‘மல்லிணக’ என்பது ‘யராஜா’ எனவும், ‘யராஜா’ என்பது ‘தாமணர’ 

எனவும் ‘தாமணர’ என்பது ‘ொமந்தி’ எனவும், ‘ொமந்தி’ என்பது 

‘சூரி காந்தி’ எனவும் குறிக்கப்படட்ால் ‘மதுணரயில் சிறப்பு சபற்ற பூ’ 

எது? 

 a) அல்லி  b) மல்லிணக 

 c) தாமணர  d) யராஜா 

 

Q.27) சபாருள் தரும் வணகயில் வரிணெப்டுத்துக. 

 1) சபருங்கடல்  2) கடல் 

 3) ஆறு  4) சிற்யறாணட 

 5) மணழ 

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

Q.28) P மற்றும் Q வின் தற்யபாணத  வ து விகிதம் 5 : 8 Q வின் தற்யபாணத  

வ திற்கும் 10 வருடங்களுக்கு பிறகு உள்ள P யின் வ திற்கும் உள்ள 

யவறுபாடு 2 எனில் P மற்றும் Q வின் தற்யபாணத  வ துகளின் 

கூடட்ுத்சதாணக என்ன? 

 a) 42   b) 35 

 c) 52   d) 60 

 



 
 

 

Q.29)  9 மணி 10 நிமிடங்கள் என்ற யநரத்தில் சபரி  முள்ளுக்கும் சிறி  

முள்ளுக்கும் இணடய  அணமயும் யகாணத்ணத காண்க? 

 a) 135°   b) 145° 

 c) 155°   d) 166°  

Q.30) CHOCOLATE என்ற வாரத்்ணதயில் இருந்து கீழ்காணும் எந்தெ ்சொல்ணல 

உருவாக்க இ லும்? 
a) TELL  b) HEALTH  

 c) LATE  d) COOLER 
 


