
 
 

 

TNUSRB 
Psychology Test - 9 

Q.1) ஒரு எண்ணின் 20 சதவீதம் என்பது 50 எனில் அந்த எண் யாது? 

 a) 200   b) 240 

 c) 260   d) 250 

 

Q.2) கூற்று i : எல்லா ஆசிரியரக்ளும் எழுத்தாளரக்ளாக உள்ளனர.் 

 கூற்று ii : எல்லா எழுத்தாளரக்ளும் படித்தவரக்ளாக உள்ளனர.் 

 முடிவுகள் :  

 i) எல்லா படித்தவரக்ளும் எழுத்தாளரக்ளாக உள்ளனர.் 

 ii) சில படித்தவரக்ள் ஆசியரக்ளாக உள்ளனர ்

 iii) சில படித்தவரக்ள் ஆசிரியரக்ளாக உள்ளனர.் 

 iv) எந்த எழுத்தாளரக்ளும் ஆசியரக்ளாக இல்லல. 

a) முடிவு ii, iii மடட்ும் சரி 

 b) முடிவு iv மடட்ும் சரி 

 c) முடிவு i, ii, iii மடட்ும் சரி 

 d) முடிவு அலனதத்ும் தவறு 

 

Q.3) 52 சீடட்ுகள் ககாண்ட ஒரு சீடட்ுக்கடட்ிலிருந்து ஒரு சீடட்ு 

எடுக்கப்படுகிறது. அந்த சீடட்ு ராஜாவாக இருக்க நிகழ்தகவு என்ன? 

 a) 1/13   b) 2/13 
 c) 4/13   d) 1/52 
 

Q.4) ஒருவர ்தன்னிடமுள்ள ககக்லக 4 பகுதியாக பிரித்து அதில் ஒரு 

பகுதிலய 5 பாகமாக பிரித்து ககாடுக்கிறார.் ஒவ்கவாரு ககக் துண்டும் 20 

கிராம் எலட உலடயது எனில் அந்த ககக்கின் எலட என்ன? 

 a) 80 கிராம்  b) 120 கிராம் 

 c) 240 கிராம் d) 400 கிராம் 

 

Q.5) TEACHER என்னும் வாரத்்லதயிலிருந்து கீகழ உள்ள எந்த 

வாரத்்லதலய அலமக்க முடியாது? 

a) CHAIR  b) REACH 
 c) CHEER  d) SEARCH 
 
Q.6) Socks : Feet : : ___________ : Hands 
 a) Arms  b) Shirt 
 c) Gloves  d) Fingers 



 
 

 

Q.7) A என்பது ÷ எனவும், B என்பது × எனவும், C என்பது + எனவும், D என்பது - 

எனவும் ககாண்டால் 20A5C7B4D16 ன் மதிப்பு யாது? 

 a) 10   b) 14 
 c) 12   d) 16 
 

Q.8)  விடுபடட் எழுத்லதக் காண்க 
A, CD, GHI, ?, UVWXY 
 a) LMNO  b) MNO 

c) NOPQ  d) MNOP 

Q.9) ககாடிடட் இடத்லத நிரப்புக ககாடிடட் இடத்லத நிரப்புக 
a _ cd _ c _ a _ da _  d_ b _ 
 a) bacbabc  b) bbedabe 
 c) bbdcbac  d) bbedabe 
 

Q.10) கபாடக்டாவில் உள்ள ஒரு கபண்லணப் பாரத்த்ு ராஜா “இவர ்எனது 

தாயின் ஒகர மகனின் மலனவியின் சககாதரி” என்று கூறினார,் எனில் 

ராஜாவிற்கு அந்த கபண் என்ன உறவு? 

 a) தங்லக  b) லமத்துனி 

 c) மருமகள்  d) அத்லத 

 

Q.11) அடுத்த எண்லணக் காண்க. 3>9>27>81>243.............. 
 a) 486   b) 729 
 c) 972   d) 359 
 
Q.12) NOTIFICATION என்ற கசால்லிலுள்ள எழுத்துகலளப் பயன்படுத்தி 

கீழ்கண்ட எந்த கசால்லல உருவாக்க இயலாது? 
a) NATION  b) FICTION 

 c) NOTATION  d) FRICTION 
 

Q.13) ஒரு நாள் காலல சூரியன் உதிக்கும் கநரத்தில் ரீடட்ர ்மற்றும் கீதா 

ஒருவலர ஒருவர ்முகத்லத பாரத்்து கபசி ககாண்டிருந்தனர.் கீதாவின் 

நிழல் ரீடாவின் வலதுபுறம் விழுந்தால் கீதா எத்திலசலய கநாக்கி 

அமரந்்திருப்பார?் 

 a) வடக்கு  b) கிழக்கு 

 b) கதற்கு  d) கமற்கு 

 

Q.14) ககாடுக்கப்பட்ட எண் கதாடர ்86531472061 இதில் முதல் மற்றும் 

ஆறாவது எண்கள் ஒன்றின் இடத்தில் மற்கறான்று என்று இடம் 

மாற்றப்படுகின்றன. இகத கபான்று இரண்டு - ஒன்பது, மூன்று - எடட்ு, 



 
 

 

நான்கு – ஐந்து ஆகிய இடங்களில் உள்ள எண்கள் ஒன்றின் இடத்தில் 

மற்கறான்று இடம் மாற்றப்படுகின்றன. எனில் கதாடரில் நடுவில் உள்ள 

எண் என்ன? 

 a) 1   b) 5 

 c) 8   d) 7 
 

Q.15) கராகித்திற்கு மதுலரயிலிருந்து திருசச்ிக்கு கசல்வதற்கு 3 வழிகள் 

கதரியும். அகத கபான்று திருசச்ியிலிருந்து விழுப்புரம் கசல்ல 4 வழிகள் 

கதரியும். அகத கபான்று விழுப்புரத்தில் இருந்து கசன்லன கசல்ல 5 

வழிகள் கதரியும் எனில் கராகித் மதுலரயிலிருந்து கசன்லனக்கு 

எத்தலன வழிகளில் கசல்லலாம்? 
 a) 50   b) 40 
 b) 70   d) 60 
 

Q.16) கருத்துகள் : A) சில காரக்ள் ரயில்களாக உள்ளன. 

 B) சில ரயில்கள் விமானங்களாக உள்ளன. 

 முடிவுகள்:i) சில ரயில்கள் காரக்ளாக உள்ளன. 

  ii) சில விமானம் ரயில்களாக உள்ளன. 

  iii) சில காரக்ள் விமானங்களாக உள்ளன. 

  iv) எந்த விமானமும் காரக்ளாக இல்லல. 

 a) முடிவு i, ii, iii சரி 

 b) முடிவு i, ii, iii இதில் ஏகதனும் ஒன்று மடட்ும் சரி 

 c) முடிவு i, ii, iii அல்லது iv சரிஅல்லது 

 d) அலனத்தும் சரி 
 

Q.17) 15 : 1125 : : 32 : ? இதனுடன் கதாடரப்ுலடய  எண்லணக் காண்க 

 a) 782   b) 287 
 c) 278   d) 872 
 

Q.18) தந்லதயின் வயது அவரது மகனின் வயலதப் கபால் 5 மடங்கு. 5 

வருடங்களுக்கு முன்பு தந்லதயின் வயது மகனின் வயலதப்கபால் 10 

மடங்கு எனில் தற்கபாது தந்லதயின் வயது என்ன? 
 a) 40   b) 43 
 c) 45   d) 48 
 

Q.19) ஆங்கில அகராதியில் மூன்றாவதாக இடம் கபறும் கசால் எது? 
a) Gun   b) First 

 c) Cat   d) Falls 

Q.20) விடுபடட் எண்லணக் காண்க. 



 
 

 

 
a) 16   b) 20 

 c) 22   d) 24 
 

Q.21) சசச்ின், மீனாவிற்கு அருகில் (உடகன) இடப்புறம் அமரந்்துள்ளார,் 

ஆனால் பாரதிக்கு அடுத்தாற்கபால் அமரவில்லல. பரவ்ின் என்பவர ்

பாரதிக்கு வலப்புறம் அமரந்்துள்ளார.் இவரக்ள் நால்வரும் வடட் வடிவில் 

அமரந்்துள்ளனர ்எனில் மீனாவிற்கு அருகில் (உடகன) வலப்புறம் 

அமரந்்திருப்பவர ்யார?் 

 a) பரவ்ீன்  b) பாரதி 

 c) சசச்ின்  d) மீனா 

 

 வினா எண் : (22 - 26) பின்வரும் தகவல்கலள கவனமாக படித்து 

அதன் கீகழ உள்ள வினாக்களுக்கு தகுந்த விலடயளிக்கவும். 

 
Q.22) கணிதம், ஆங்கிலம், பாடங்கலள படிக்கும் மற்றும் தமிழ் 

பாடத்திலன படிக்காதவரக்லள குறிப்பது எது? 
 a) c   b) h 
 c) g   d) e 

Q.23) தமிழ் படித்து ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் பாடங்கலள 
படிக்காதவரக்ளின் எண்ணிக்லகலய குறிக்கும் எழுத்து. 
 a) d   b) c 
 c) b   d) e 

Q.24) தமிழ், ஆங்கிலம் படித்து கணிதம் படிக்காதவரக்லள குறிக்கும் 

எழுத்து எது? 
 a) e   b) c 
 c) f   d) d 

Q.25) தமிழ், கணிதம் படித்து ஆங்கிலம் படிக்காதவரக்லள குறிக்கும் 
எழுத்து? 
 a) h   b) c 
 c) f   d) d 



 
 

 

Q.26) அலனதத்ுப் பாடங்கலளயும் படிக்கும் மாணவரக்லள குறிக்கும் 
எழுத்து எது? 
 a) g   b) c 
 c) h   d) d 
 

Q.27)  2/3 of 10% of 60% of A என்பது 32 எனில் Aன் மதிப்பு காண்க. 
 a) 750   b) 600 
 c) 800   d) 1250 
 

Q.28) இரண்டு சதுரங்களின் பரப்பளவுகளின் விகிதம் 16 : 1 எனில், 
அவ்விரு சதுரங்களின் சுற்றளவுகளின் விகிதம் என்ன ? 
 a) 3 : 1  b) 4 : 1 
 c) 5 : 1  d) 6 : 1 
 

Q.29) கவறுபடட் ஒன்லறத் கதரந்்கதடுக்க : 
 a) நீரக்ாகம்  b) வாத்து 

 c) குயில்  d) நாலர 
 
Q.30) புள்ளி ‘A’ யிலிருந்து கிருஷ்ணா கமற்கு திலசலய கநாக்கி 40மீ 
நடக்கிறான். பின்னர ்இடப்புறமாக திரும்பி 40மீ நடக்கிறான். அடுத்து 
அவன் வலப்புறமாக திரும்பி 20மீ மற்றும் இடப்புறமாக திரும்பி 20மீ 

நடக்கிறான். கலடசியாக அவன் இடப்புறமாக திரும்பி 60மீ நடந்து 
கசன்று புள்ளி ‘O’ லவ அலடகிறான், எனில் புள்ளி ‘A’ க்கும் ‘O’ க்கும் 

இலடகயயான கதாலலவு என்ன? 

 a) 60மீ  b) 65மீ 

 c) 50மீ  d) 55மீ 
 


