
 
    

 

Daily Model Questions Part 1 Tamil For All Exams 

அதியமான் குழுமத்தின் சாரப்ாக ஒவ்வவாரு நாளும் குறைந்தபடச்ம் ஐந்து முதல் 

பத்து வினாக்கள் அதை்கான விறடகள்  அறனத்தும் தளத்திலும் காவ ாளியாகவும் 

பதிவவை்ைம் வசய்யப்படும் நீங்கள் athiyamanteam.com என்ை இற யதளம் வந்தும் 

Athiyaman Team Youtube தளத்திலும் இவை்றை தினமும் பாரத்த்ு பயிை்சி வபைலாம். 

வபாட்டி வதரவ்ில் வவை்றி வபை வாழ்தத்ுக்கள் 

இந்த ஆ ்டு நடக்கும் அறனத்து வபாது வதரவ்ுகளுக்கும் (TNPSC Group 2, Group 2a, Group 

4 VAO, TN TET, VAO, TNUSRB PC, TN SI) இறவ பயன்படும்.  

இந்த வினா விறடகள் அறனத்து பாடத்தில் இருந்தும் வகடக்ப்படும். 

தினசரி மாதிரி வினாக்கள் - முதல் பகுதி - தமிழ் 

1. கார ்அறுத்தான் என்பது இவ்வறக ஆகுவபயர ்? 

2. பாஷா ம் எனும் வடவமாழிச ்வசால்லுக்கு உரிய தமிழ் வசால் எது ? 

3. புறனயம் என்ை வசால்லுக்கு இற யான தமிழ்ச ்வசால் எது ? 

4. ஞான பசச்ிறல என்று வள்ளலார ்எதறன குறிப்பிடுகிைார ்? 

5. இயல்பான ஒன்றை மிகவும் சிைப்பித்து கூறும் அ ி எது ? 
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6. தி ் ம் என்ை வசால்லின் எதிரச்வ்சால் என்ன ? 

7. வசவல் என்பதன் எதிரப்ால் என்ன ? 

8. தமிழக அரசு வழங்கிய பாவவந்தர ்நிறனவு பரிசு வபை்ை முதல் பாவலர ்யார ்? 

9. இந்த சங்கதிறய மன்னனிடம் வசால் என்ை வதாடரில் உள்ள பிை வமாழிச ்

வசால்றல நீக்கி எழுதுக ? 

10. இயல் இறச நாடகம் என்ை முத்தமிழ் இது எவ்வறக வதாடர ்? 

  

தமிழ், வபாதுஅறிவு, அறிவியல், வரலாறு, புவியியல், வபாருளாதாரம், நடப்பு 

நிகழ்வுகள், இந்திய அரசியலறமப்பு. க ிதம் வபான்ை பல்வவறு பாடங்களிலிருந்து 

இந்த வினாக்களும் விறடகளும் அறமயும். 
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விடைகள் 

1.காலவாகு பெயர் 

2.நஞ்சு 

3.பிடையம் 

4.தூதுவடள 

5.உயரவ்ு நவிற்சி அைி 

6.பொய் 

7.பெடு 

8.சுரதா 

9.இந்த பெய்திடய மன்னனிைம் பொல் 

10.தனிநிடலத்பதாைர் 

 இந்த பக்கத்தில் வதரவ்ிை்கு வதறவயான மாதிரி வினாக்கள் விறடகள் (TNPSC Model 

Questions, TNTET Model Question, Group 4 Model Questions, Group 2A Model Questions, Group 2 Model 

Questions, TN Police, TN SI, TNUSRB PC Model Questions) வகாடுக்கப்படட்ுள்ளன.  Tnpsc, TNTET, 

TN Police, TN SI, TN PC,  குரூப் 4, Group 2a, விஏஓ வபான்ை பல்வவறு வறகயான 

வபாட்டித்வதரவ்ுகளுக்கு பயன்படும். 
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*TNPSC Group 2A 2019 Video Class : How to Join in Online Course* : https://youtu.be/J0tH3-1bL3w 

 

*Group 2A Course Details Video* : https://youtu.be/W0p0G5vApOM 

 

*TNPSC Group 2A Video Course Details* : https://goo.gl/EjjgU8 

 

*TNUSRB PC 2019 Video Course Form Link* : https://goo.gl/forms/VqpXNnzkUPeH8y6E2 

 

RRB JE CBT 1 2019 Video Class: https://goo.gl/forms/3KWOtScfCXcKIEgr1 

 

*TN Police SI Exam 2019: Join Online Class*  https://goo.gl/forms/vSy9gwuQJuW5Ifgx1 

 

*TN Police PC/ Constable - Exam 2019: Join Online Class* https://goo.gl/forms/8EoWUBzZUPFdFhyj2 
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