
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 26 

 

Q.1) பின்வரும் எண் த ொடரில் விடுபட்ட எண்ணணக் கொண்க. 
6,24,29,116,121, ?,489 
 a) 468   b) 484 
 c) 243   d) 363 
 

Q.2) மொலுமி : படககொட்டிகள் : நிணலயொன வொழ்வற்றவர:் _________ 
 a) மக்கள் கூட்டம்  

b) ஆழமற்ற 
 c) நொகடொடி இன ் வர ்   
 d) பணட 
 
Q.3) சுருதி என்ற 6 வயது சிறுமி, 9 வயது அணடந்  சிறுவரக்ணள கபொல் 

பிரசச்ணனகளுக்கு தீரவ்ு கொண்கிறொள். அவளது உளவயது (அ) மனவயது 

என்ன? 
 a) 15 வயது  b) 9 வயது 
 c) 6 taJ  d) 7 வயது 
 
Q.4) “கிளப்கடொகமனியொ” கீழ் குறிப்பிடட்ுள்ள ஒரு வணக கநொயொகும் 

 a) தபொருட்கணள திருடு ல் 

 b) தகட்ட வழியில் தபொருள்கள் உருவொக்கு ல் 

 c)  வறொன தபொருள்கள்  யொரி ் ல் 

 d) தபொருள்கள் சி ற விடு ல் 

 
Q.5) DIDIIDID : 49499494 : : DIIDIIDD: 
 a) 94494499  b) 49949944 
 c) 49499494  d) 94944949 
 

Q.6) கவறுபட்ட தசொல்ணல க ரந்்த டுக்க:  

நியூட்டன், பி ்க ொவன், எடிசன், மொரக்்ககொனி 

 a) நியூட்டன்  b) பி ்க ொவன் 

 c) எடிசன்   d) மொரக்்ககொனி 
 

Q.7) +  என்பது x எனவும், - என்பது ÷ எனவும், x என்பது+ எனவும், ÷ என்பது 

– எனவும் தகொண்டொல் 42 x 21 – 3 + 6 ÷ 4 ன் மதிப்பு யொது? 
 a) 100   b) 80 
 c) 90   d) 95 



 
 

 

Q.8) ZW, TQ, SP, NL இவற்றில் தபொரு ் மற்றது எது? 
 a) ZW   b) TQ 
 c) SP   d) NL 
 

Q.9) ஒரு சங்கக  தமொழியில் ; SPHERE என்ற தசொல் EREHPS என  குறி ் ொல் ; 

EXHIBITION தசொல் எண க் குறிக்கும்? 
a) NOTITBIHXE b) NOTIDIHXE 

 c) NOITIBIHWE d) NOITIBIHXE 
 
Q.10) 2014 ஏப்ரல் 10 வியொழக்கிழணம 2019 ஏப்ரல் 10ம் க தி என்னக்கிழணம 

எனக் கொண்க? 

 a) திங்கள்   b) தசவ்வொய் 

 c) பு ன்   d) வியொழன் 

 

Q.11)  ந்ண  மற்றும் மகனின் வயது விகி ம் 8:4 அவரக்ளின் 
வயதுகளின் தபருக்கல் மதிப்பு 800 எனில் 5 வருடங்களுக்கு பிறகு 
அவரக்ளின் வயது விகி ம் என்ன? 
 a) 16 : 4  b) 9 : 5 
 c) 12 : 8  d) 6 : 8 
 
Q.12) SUPPLEMENTARY என்ற தசொல்லிலுள்ள எழு ்துகணள பயன்படு ்தி 

கீழ்க்கண்ட எந்  தசொல்ணல உருவொக்க இயலொது? 
 a) MATURITY  b) MENTAL 
 c) PURPLE  d) NATURE 
 

Q.13) பூணன, ககொழிகள் அடங்கிய குழுவில், கொல்களின் எண்ணிக்ணக 

அங்குள்ள  ணலகளின் இருமடங்கு எண்ணிக்ணகணய விட 24 அதிகம் 

எனில் பூணனகளின் எண்ணிக்ணக என்ன? 
 a) 12   b) 13 
 c) 14   d) 15 
 

Q.14) இரு பகணடகணள ஒகர கநர ்தில் உருட்டப்படும்கபொது அந்  இரு 

எண்களின் தபருக்க த ொணக ஒற்ணறபணட எண்ணொக இருக்க நிகழ் கவு 

யொது? 

 a) 
1

4
   b) 

3

4
 

 c) 
1

2
   d) 1 

 
 



 
 

 

Q.15) தகொடுக்கப்பட்ட வொர ்்ண களுக்கு ஏற்ற படம் எது? தபன்குயின், 

பறணவகள், கொகம் 

 a)  b)  

 c)  d)  
 
Q.16) கரு ்துகள் :  ரப்படட் விபரங்கள் 

 A : எந்  த ொணலகபசியும் கணினியொக இல்ணல. 

 B : எல்லொ கணினியும் டிவியொக உள்ளன.  

 முடிவுகள் 

 I .எல்லொ த ொணலகபசியும் டிவியொக உள்ளன 

 II. எந்  த ொணலகபசியும் டிவியொக இல்ணல 

 III. சில டிவிகள் கணினியொக உள்ளன. 

 IV.எல்லொ டிவியும் கணினியொக உள்ளன. 

a) முடிவு I,II இதில் ஏக னும் ஒன்று மடட்ும் சரி  

b) முடிவு III,IVசரி 

c) முடிவு I அல்லது II,III சரி    

d) எதுவுகம சரி இல்ணல. 
 

Q.17) விடுபட்ட எண்ணணக் கொண்க. 
B G N 

D J R 

G N ? 

 a) U   b) V 
 c) W   d) X 
 

Q.18) 19, 17, 23, 28 மொறுபட்ட எண்ணணக் கொண்க 
 a) 19   b) 17 
 c) 23   d) 28 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Q.19) விடுபட்ட எண்ணணக் கொண்க. 

 
 a) 207   b) 212 
 c) 225   d) 227 
 

Q.20) பின்வருவனவற்றில்  வறொன எண்ணணக் குறிப்பிடுக. 
 2,5,10,50,500,5000 
 a) 2   b) 5000 
 c) 1   d) 50 
 

Q.21) ஒரிஸொ என்பது ஒரியொ என்பண  குறி ் ொல் வங்கொளம் என்பது 

எ ணனக் குறிக்கும்? 

 a) உருது  b) ஹிந்தி 

 c) தபங்கொலி d) சமஸ்கிரு ம் 

 

Q.22) கீழ்கொணும் பட ்தில் முக்ககொணம் என்பது தபண்கணளயும், 

தசவ்வகம் என்பது பணி புரிபவரக்ணளயும், வடட்ம் என்பது 

மரு ்துவரக்ணளயும் குறிக்கிறது எனில் பணிபுரியொ  தபண் 

மரு ்துவரக்ள் எ ் ணன கபர?்  
a) 1   b) 3 

 c) 7   d) 8 
 

Q.23) கீழ்கொணும் சமன்பொட்டில் எந்  இரு குறிகணள மொற்றினொல் விணட 

சரியொக அணமயும்? 
 5+6÷3-12x2 = 17 
 a) ÷ மற்றும்; x b) + மற்றும் ; x 

 c) + மற்றும்÷ d) + மற்றும் ; - 
 



 
 

 

Q.24) இ னுடன் த ொடரப்ுணடய  எண்ணணக் கொண்க 

48 : 4 : :96: _______ 
 a) 8   b) 6 
 c) 12   d) 10 

Q.25) ஒரு கடிகொரம் 1 மணிக்கு ஒரு முணறயும் 2 மணிக்கு 2 முணறயும் 

த ொடரந்்து அடிக்கிறது எனில் அது ஒரு முழு சுற்றுக்கு எ ் ணன முணற 

அடிக்கும்? 
 a) 72   b) 12 
 c) 78   d) 60 
 

Q.26) 5 ரூபொய் 25 ணபசொவில் 25 ணபசொ எ ் ணன ச வீ ம் எனக் கொண்க: 

 a) 4
16

21
%  b) 8

16

21
% 

 c) 2
16

21
%  d) 3

16

21
% 

 
Q.27) 16 sin2 60 ᵒ . cos 60ᵒ = ? 
 a) 3   b) 4 
 c) 5   d) 6 
 

Q.28) இ னுடன் த ொடரப்ுணடய  எண்ணணக் கொண்க 

WOLF : FLOW : : 8526 :? 
 a) 2856  b) 6258 
 c) 5862   d) 5682 
 

Q.29) வி ்தியொசமொனண க் கொண்க 
 a) SOKI  b) RNJF 
 c) TPLH d) NJFB 
 

Q.30) கீழ்கொணும் எண்களில் முப்படி உள்ள எண்? 
 a) 1726  b) 2197 
 c) 2472   d) 5620 
 
 


