
 
    

 

TN SI 2015 Psychology Questions 

Athiyaman Team 

 

 81.ஒரு ப ொருளை 20% லொ ம் ளைத்து ரூ 180 க்கு ைிற்கும் ப ொது அப்ப ொருைின் ைிளல என்ன? 

(A)160   (B)140   (C) 170  (D) 150 

 

82. If 
𝑎

3
=
𝑏

4
=
𝑐

7
 , 𝒂+𝒃+𝒄 =? 

A) 7   (B) 13  (C) 2   (D) 14 

83. ொிட்டொ பேளடயில் ஒரு ேனிதளன சுட்டிகொட்டி ‘என்னுளடய கணைனுளடய ேளனைியின் 

ேகளுளடய சபகொதரன் என கூறிகிறொன். பேளடயிலுள்ை அந்த ேனிதன் ொீட்டொைிற்கு எப் டி 

உறைொகும்? 

(A)ேகன்   (B)கணைன்    

(C) அத்ளத/ேொேன்/சிற்றப் ன்/ப ொியப் ன்ேகன் 

(D) உடன் ிறந்தொர் ேகன் 
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84. 'P' ேற்றும் 'Q' ைளக ைொகன தயொொிப்பு  ல ஆண்டுகைில் (ஆயிரம்கைில்).  ின்ைரும் ஆண்டுகைில் 

'P' ேற்றும் ' Q' ைளககைின் கூட்டு தயொொிப்பு அதிகம்? 

(A)1991   (B)1995  (C) 1994  (D) 1992 

  

85. எந்த ஆண்டு 'Q'ைளக ைொகனங்கைின் தயொொிப்பு குறிப் ொக 30 சதவீதம் அதிக ைைர்ச்சியிளன 

கண்டது. 

(A)1992  (B)1994  (C) 1995  (D) 1993 
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86. 1992 ல் 'P' ைளக ைொகனங்கைின் தயொொிப்பு 'Q' ைளக ைொகனங்கைின் தயொொிப்புடன் ஒப் ிடுளகயில் 

எத்தளன சதவீதம்? 

(A) 40% (B) 100%   (C) 140%   (D) 120% 

 

87.'Q'ைளகயொன ைொகனங்கைின் தயொொிப்பு 1994 - 1995 எண் ைித்தியொசம்? 

(A) 20000  (B) 30000  (C) 40000  (D) 10000 

 

88. 1992 - ல் இருந்து 1993 ல் 'P' ைொகன தயொொிப் ின் குளறவு  எவ்ைைவு சதவீதம் கிட்ட தட்ட? 

(A) 60  (B)40  (C) 43  (D) 35 

 

89. 1993 - ல் இருந்து 1994 ல் 'P' ைொகன தயொொிப் ின் உயர்வு எவ்ைைவு? 

(A)40000  (B)20000  (C) 50000  (D) 60000 

 

90. கைர் : ஸ்லிப் :  ொர்ைர்டு : ? 

(A)ேிட் – ஆன்   (B)தடுப்பு 

(C) பகொல்கிப் ர்   (D) தர்டுபேன் 
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91. A,B,C,D,E,F ேற்றும் G எல்பலொரும் ஒரு ேதில்ப ொல் கிழக்கு ப ொக்கி அேர்ந்துள்ைனர்  

C D ன்  க்கத்தில் ைலது புறேொக அேர்ந்துள்ைொர்  

B ைொிளசயின் பகொடியில், E-ன்  க்கத்தில் அேர்திருக்கிறொர். 

 "G" E க்கும் F- ற்க்கும்  டுைில் அேர்ந்துள்ைனர்  

D பதற்கு பகொடியிலிருந்து முன்றொைதொக அேர்ந்துள்ைனர்.  

E- ன்  ைலது  க்கத்தில் யொர் அேர்ந்துள்ைனர்?   

A) A  B) B  C) G  D) C 

92.  ின்ைரும் ப ொடி ேனிதர்கைில் எந்த ப ொடி பகொடியின் முடிைில் அேர்ந்துள்ைனர் 

A) AB   B) AE   C) CB   D) FB 

 

93.  ின்ைரும் ப ொடி ேனிதர்கைில் எந்த ப ொடியின்  டுைில் 'D' அேர்ந்துள்ைனர் 

A) AC   B) AF   C) CE  D) CF 

94. திருட்டு : குற்றத்ளத ஒத்துக்பகொள் : : குளற ொடு? 

(A)உறுதியைி  (B)பகொல்  (C) ப ச்சு  (D) ஒப்புக்பகொள் 

 

95.  ொட்பரொல் தனது  ொதுக்கொப்புடன் பதொடர்புளடயது அதுப ொல் கொப்புறுதி எதனுடன் 

பதொடர்புளடயது? 

(A) ணம்     (B) ொதுகொப்பு 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

(C) கொப் ிட்டு திட்டம்   (D) ைருைொய் 

 

96. சிளற  ிர்ைொகம் : தண்டளண ::  ில டுக்க ஆய்ைியல் : ? 

(A)சட்டம்     (B) ில டுக்கம் 

(C) ஒழுங்குமுளற    (D) ேருந்து 

 

97. Indians can adapt themselves in any situation."ADAPT" என்ற ைொர்த்ளதக்கொன ப ொருள் 

(A)Follow (பதொடருதல்)   (B)Clever (அறிைொைி) 

(C) Adjust (ஒத்துப்ப ொதல்)  (D) Choose (பதர்ந்பதடுத்தல்) 

 

98. கொகிதம் ேரக்கட்ளட என அளழக்கப் ட்டொல், ேரக்கட்ளட ளைக்பகொல் என அளழக்கப் ட்டொல், 

ளைக்பகொல் புல் என அளழக்கப் ட்டொல் ,புல் ரப் ர் என அளழக்கப் ட்டொல்,  ொற்கொலி, பேள கள் 

இளதக்பகொண்டு ஆனது 

(A)கொகிதம்    (B)ேரக்கட்ளட 

(C) ளைக்பகொல்   (D) புல் 

 

99. எதிர்ப் தம் கண்டறி: 

தொக்கு : கொப் ொற்று : : உறுதிப் டுத்து : ? 
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 (A)ேறுத்துைிடு   (B)திடீபரன 

(C) முடிைொன   (D) தன்ளே 

 

100.  டக்கக்கூடிய ைிலங்குகள்  ீந்துைன என்று அளழக்கப் ட்டொல், தைழும் ைிலங்குகள்  றப் ன 

என்று அளழக்கப் ட்டொல்,  ீொில் ைொழ்ைன  ொம்புகள் என அளழக்கப் ட்டொல், ைொனில்  றப் னைற்ளற 

பைட்ளடயொடுைன என அளழக்கப் ட்டொல்  ல்லி எவ்ைொறு அளழக்கப் டும்? 

(A) ீந்துைன   (B) ொம்புகள் 

(C)  றப் ன   (D) பைட்ளடயொடுைன 

 

101. ைிைசொயி தனது சதுர ைடிை  ிலத்திற்கு பகொல்கள் ஊன்றி பைலி அளேத்தொன். ஒவ்பைொரு 

 க்கத்திற்கும் 27 பகொல்கள் ஊன்றினொன். அைனுக்கு பேொத்தம் எத்தளன பகொல்கள் பதளைப் ட்டன? 

(A)100   (B)104 

(C) 108   (D) இளை ஏதும் இல்ளல 

 

கீபழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ை  த்திளய  டித்து 102 - 104 ைளர பகள்ைிகளுக்கு ைிளடயைிக்கவும் : 

7 குழந்ளதகள் A,B,C,E,F&G ைொிளசயில்  ிற்க ளைக்கப் ட்டுள்ைனர். 'G','D' ைலது புறத்திலும் 'B' க்கு 

இடது புறமும் உள்ைது. 'A','C' யின் ைலது புறம் உள்ைது 'A' க்கும் 'D' 

க்கும் இளடயில் ஒரு குழந்ளத உள்ைது. 'E' க்கும் 'B' க்கும் இளடயில் இரு குழந்ளதகள் உள்ைன. 'D' 

க்கும் 'F' க்கும் இளடயில் இரு குழந்ளதகள் உள்ைன. 
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102. ைலதுபுறத்தில் களடசியில் உள்ை குழந்ளத எது? 

(A)B   (B)E   (C) F   (D) G 

 

103. சொியொக  டுைில் உள்ைது யொர்? 

(A)A   (B)C   (C) D   (D) E 

 

104. இடதுபுறக் பகொடியில் உள்ைது யொர்? 

(A)A   (B)B   (C)C   (D) D 

 

105.  ீ உனது  ண் னுடன் ைிழொைில் கலந்து பகொண்ட ப ொது, உனது  ண் ன் கழுத்தில் 

அணிந்திரு ே‡ப்ைர் துணி அருகில் இருந்த பேள  ேீதிருந்த பேழுகுைர்த்தியில் தீ  ற்றிக் 

பகொண்டது. அப்ப ொது  ீ என்ன பசய்ைொய்? 

(A)எனது  ண் ளன அளழத்து அைனுக்கு அருகில் என்ன  டக்கிறது என  ொர்க்கச் பசொல்பைன் 

(B)பைகேொக பசன்று அைனது தொளய அளழப்ப ன் 

(C)  ொய்ந்து பசன்று அைனது ே‡ப்ைளர எடுத்து அளத கீபழ 

ப ொட்டு அதன் ேீது  ீளர ஊற்றுபைன் 

(D) ே‡ப்ைளர எடுத்து வீசி எறிபைன் 
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106. பைற்றிடத்ளத சொியொன ைொர்த்ளதளயக் பகொண்டு  ிரப் வும்: 

The millionaire died 

(A)Airless  (B)Heirless  (C) Hairless   (D) Hareless 

 

107.'DIG' என் ளத 497 என்று குறிப் ிட்டொல் 2556 என்ற பசொற்பறொடளர குறிப் ிடு 

((A)LEAF  (B)BEED   (C) BEEF  (D) HEAD 

 

108. அக்படொ ர் முதல் பததி ஞொயிற்றுக்கிழளேயொனொல்  ைம் ர் முதல் பததி என்னைொக இருக்கும்? 

(A)புதன் கிழளே   (B)ைியொழக்கிழளே 

(C) திங்கள் கிழளே   (D) பசவ்ைொய் கிழளே 

 

109. பகொடுக்கப் ட்ட தொயக்கட்ளடயில் 4- க்கு எதிபர உள்ை எண் எது 
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110. 

 

111. ஒரு ைகுப் ில் பதர்வு ேதிப்ப ண்  ட்டியலில்  (Raja) ரொ ொ பேலிருந்து 7 ைது இடத்ளதயும்  ொன் 

கீழிருந்து 17ைது இடத்ளதயும்  ிடித்துள்ைனர். ரொ ொ, ொன் இருைருக்குேிளடபய ஒரு இடம் உள்ைது 

எனில் ேதிப்ப ண்  ட்டியலில் எத்தளன  ிள்ளைகள் உள்ைனர்? 

((A) 29  (B) 25  (C) 27  (D) 31 

 

112. ைொிளசயில் ைிடு ட்டு ப ொன எண்ளண கண்டு ிடி. 

1, 7, 15, 25, 37, ? 

((A) 45  (B) 47  ((C) 49  (D) 51 
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113. தந்ளதயின் ையது, மூத்த ேகனின் ையளதப்ப ொன்று இரு ேடங்கொகும். 10 ைருடங்களுக்கு  ின்னர் 

தந்ளதயின் ையது இளைய ேகனின் ையளதப் ப ொன்று மூன்று ேடங்கொகும், இரு ேகன்கைின் ையது 

பைறு ொடு 15 ைருடங்கைொனொல் தந்ளதயின் ையது என்ன? 

((A) 50 ைருடங்கள்   (B) 55 ைருடங்கள் 

((C) 60 ைருடங்கள்   (D) 70 ைருடங்கள் 

 

114. 366  க்கங்களைக் பகொண்ட ஒரு புத்தகத்தில் ஒவ்பைொரு  க்கத்திற்கும் எண்ணிடும் ப ொது 

எத்தளன எண்கள் உ பயொகப் டுத்தப்  ட்டிருக்கும்? 

((A) 732 (B) 990 ((C) 1098 (D) 1305 

 

115. ஷர்ேொைின் ைருேொனம் ைர்ேொைின் சம் ைத்ளதைிட 50% அதிகம் எனில் ைர்ேொைின் சம் ைம் 

ஷர்ேொைின் சம் ைத்ளத ைிட எத்தளன சதைிகிதம் குளறவு? 

 (A) 50%  (B) 33 1/3%   (C) 66 2/3 %  (D) 75% 

 

116. பைறு ட்ட எண் எது? 

 (A) 17  (B) 27   (C) 37  (D) 29 

 

117. 𝑋3+1=513, x equal to? 
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((A) 7  (B) 10  (C) 8   (D) 9 

 

118. இரண்டு எண்கைின் கூட்டுத் பதொளக 21. அைற்றிற்கு ைித்தியொசம் 3. அைற்றின் ைிகிதம் என்ன? 

(A) 2 : 3  (B) 4 : 5  (C) 1 : 2  (D) 4 : 3 

 

119. ஒரு பைளலளய 8 ஆட்கள் 15  ொட்கைில் பசய்து முடிக்க முடியும். அபத பைளலளய 10 ஆட்கள் 

பசய்தொல் எத்தளன  ொட்கைில் பசய்ய முடியும்? 

((A) 10  ொட்கள்   (B) 12  ொட்கள் 

((C) 15  ொட்கள்   (D) 8  ொட்கை 

 

120.  √176√2401 = ? 

((A) 14  (B) 15  (C) 24   (D) 18 

 

121. கர் ொடகொ : பகரைொ : பேற்குைங்கொைம் : 

((A) பதலுங்கொனொ   (B) தேிழ்  ொடு 

((C) பீகொர்    (D) ஒொிசொ 
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122. பைறுப் ட்ட எண் எது? 

1, 4, 9, 16, 23, 25 

((A) 9   (B) 23  (C) 25   (D) 4 

 

123. ஒரு ேொதத்தில் ஐந்து சனிக்கிழளேகள் உள்ைன. அந்த ேொதத்தில் முதல்  ொள் எதுைொக இருக்கும்? 

 (A) ஞொயிற்றுக் கிழளே  (B) பைள்ைிக்கிழளே 

 (C) திங்கள் கிழளே   (D) பசவ்ைொய் கிழளே 

 

124.  

(A) 125  (B) 225  (C) 625  (D) 100 

 

125. ஒரு சந்பதக குறியீட்டில் A B C D, 26 - 25 - 24 - 23 எண் குறிக்கப் ட்டொல், W X Y Zசந்பதக 

குறியீடு என்னைொக இருக்கும்? 

((A) 3 - 22 - 14 – 18    (B) 4 - 3 - 2 - 1 

((C) 17 - 16 - 15 - 14   (D) 1 - 2 - 3 - 4 
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126. ேனஅழுத்தம் 

((A) உடனடி ைிளைவுகள் பகொண்டது 

(B) தொேதேொன ைிளைவுகள் ஏற் டுத்தும் 

((C) துைங்கல்கள் உளடயது 

(D) தூண்டல்கள் அடங்கியது 

 

127.  ள்ைிகளும் கல்லூொிகளும் இதில் முக்கிய  ங்கு ஆற்ற பைண்டும் 

((A) முடிவு எடுத்தல் 

(B) திறன் ைைர்த்தல் 

((C) திறளேயொன தளலைர்கள் உருைொக்குதல் 

(D) ஒழுக்கம் 

 

128. பதன் பேழுகுடன் பதொடர்புளடயது, அது ப ொன்று  ொல் ........ உடன் பதொடர்புளடயது. 

((A)  சு     (B) பதொல் 

((C) முட்ளடகள்    (D) தண்ணீர் 
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  129. கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது பரடியம், ப ொபலொனியம் ேற்றும் யுபரனியத்துடன் ஒத்தது 

(A) பதொொியம்  (B) சீஷியம்  (C) ப ொியம்  (D) ஸ்ட்ரொன்ஷியம் 

 

130. ஒரு புது இடத்தில்  ீ சொேொன்கள் ைொங்க களடத்பதருவுக்கு பசல்ல  ிளனக்கிறொய்.  ீ அதிகம் 

பசய்ய ைிளழயும் கொொியம்  

(A) களடத்பதருவுக்கு ப ொகும் எண்ணத்ளத ளகைிடுதல் 

(B) தொனொகபை இடத்ளத அறிதல் 

((C) இடம் பதொிந்தைளர தன்னுடன் அளழத்துச் பசல்லுதல் 

(D) ேற்பறொருைளர களடத் பதருவுக்கு ப ொகச் பசய்தல் 

 

131. அடுத்து ைரும் எண் என்ன? 1, 27 ,125, 343 ............ ? 

((A) 625 (B) 729 ((C) 512 (D) 576 

 

134. A என் ைர் ன Dஇன் சபகொதரர், D,B இன் தந்ளத B ம் C ம் சபகொதொிகள், அப் டி எனில் A,C க்கு 

என்ன உறவு ஆைொர்? 

1) ேகன்   2) ப ரன்  3) தந்ளத  4) ேொேொ 

((A) ேகன்   (B) அத்ளத  (C) ேொேொ  (D) தந்ளத 
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135. '+' குறி ைகுத்தல், '-' குறி ப ருக்கல் x குறி கழித்தல், ÷குறி கூட்டல்  ின்னர் (140 +  5÷  2 ) - 3 x 10 

ேதிப்பு என்ன? 

((A) 100  (B) 70  ((C) 90  (D) 80 

 

136. கொளல ஏழு ேணிக்கு  திளனந்து  ிேிடங்கள் இருக்கும் ப ொது ேணி தனது வீட்ளடைிட்டு 

புறப் டுகிறொர். 20  ிேிடங்கைில் ரொ னின் வீட்ளட அளடகிறொர். அடுத்த 20  ிேிடங்கைில் கொளல 

உணளை முடித்துக் பகொண்டு அைர்கைது அலுைலகம் பசன்றளடய பேலும் 35  ிேிடங்கள் ஆகிறது. 

அப் டி என்றொல் ரொ னின் இல்லத்திலிருந்து அலுைலகம் பசல்ல எத்தளன ேணிக்கு 

புறப் ட்டிருப் ொர்கள்? 

((A) முற் கல் 7.40   (B) முற் கல் 7.25 

((C) முற் கல் 7.35 (D) முற் கல் 8.10 

 

137. கடிகொரத்தில் ப ரம் 3.30 ஆக இருக்கும் ப ொழுது இரு முள்களுக்கும் இளடபயயுள்ை பகொணம் 

என்னைொக இருக்கும்? 

((A) 60 

(B) 90 

((C) 75 

(D) 70 
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138. ஒரு பதொளக 5 : 11 என்ற ைிகித்தில்  ிொிக்கப் டுகிறது. முதல் ேனிதனுக்கு ரூ. 250/- கிளடத்தொல், 

பேொத்தக் பதொளக எவ்ைைவு? 

((A) RS.700/-  (B) RS.900/- 

((C) RS. 800/-  (D) RS. 1000/- 

 

139. சில ைிலங்குகள்  ீொில் ேட்டும் ைசிக்கும் சில ைிலங்குகள்  ிலத்தில் ேட்டும் ைசிக்கும். தைளையின் 

சொியொன  ிளலளய  ின்ைரும் எந்த பைண் ைிைக்க ைளர டம் சொியொய் சுட்டிக்கொட்டுகிறது. 

 

140. 1 இல் இருந்து 100 ைளர அளனத்து எண்களையும் எழுதும் ப ொது எத்தளன முளற ‘3” ளற 

எழுதுைொய்? 

 (A)11  (B)18  (C)20   (D)21 
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