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தேசிய ேமிழ்ே் தேனீ த ோட்டி 2023 

FETNA NATIONAL TAMIL THENI  

மலரக்ள், விதேகள் வோரே்்தே ்  ட்டியல் 

Theni 2, 4 Word List 
Change History 

 

 

த ரதவயின் தேசிய ேமிழ்ே் தேனீ 2022-23 த ோட்டியிற்கோன வோரே்்தே ்  ட்டியல். தகள்விகள் 

இந்ே வோரத்ேகதளக் ககோண்டும், மற்றும் சில எளிதமயோன துதண வோரத்ேகதளக் ககோண்டும் 

தகட்க ் டும். த ோட்டி சமநிதலயிரு ்பின்,  ட்டியலில் இல்லோே வோரே்்தேகள் தகட்க ் டலோம்.  

Tamil Theni FeTNA 2022-23 competition words list is provided for participants to practice. Questions will be framed using these 
key words and necessary connecting words. Questions may also be framed using words outside of this published list. 

Tie breaker rounds may have words not published in the list. 

த ோட்டிக்கோன இறுதி வோரே்்தே ்  ட்டியலுகக்ு உங்களது மண்டல ஒருங்கிதண ் ோளருடன் 

கேோடரப்ில் இருக்கவும். 

Always check with your Zonal Coordinators for latest words list as you prepare for each round Regional, Zonal and Finals. 

வோரே்்தேகள்  யன் ோட்டிற்தகற்  வதக ் டுே்ே ் ட்டுள்ளன. மற்றும், எளிதமயின் பின் மூன்று 

பிரிவுகளோக வரிதச ்  டுே்ே ் ட்டுள்ளன. 

Each word will belong to a category, have a difficulty level and have an index number within that difficulty. Hence, each word 
has a unique identity in the word list. 

E.g. 7-D1-3 is சிரி ்பு (laugh), which is Category 7 முக  ோவம் (Facial Expression), Difficulty 1, and 3rd word. 
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எடுத்துக்காட்டு 

Sample 
 

THENI 1 • அரும்பு 

 டமும் வோரே்்தேயும் 

THENI 3 • கனிகள் 

 டமும் கதேயும் 
 

 
Earring - தேோடு 

 

 
 

Ear, Earring - தேோதட கோதில் த ோடுவோரக்ள் 

THENI 2 • மலர்கள் 

கமோழி மோற்றிக் கூறுேல் 

THENI 4 • விததகள் 

கமோழி மோற்றி எழுதுேல் 
 Question/Answer: 

I want milk 

எனகக்ு ்  ோல் தவண்டும் 
Words from Vocab List: 

Milk:  ோல் 

 Question / Answer: 
Fruits are healthy food 

 ழங்கள் சே்ேோன உணவு 
Vocab List: 

Fruit:  ழம்  / கனி 

Healthy food: சே்ேோன உணவு 

THENI 5 • செடிகள் 

வோரே்்தே தேடல் 

  

 5 words per turn: 

அடு ்பு 

அண்ணி 

அதிரசம் 

அ ் ளம் 

அசல் 
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பயன்பாடு 

Category 
 

GROUP 1 & 2 

1 1: உடல் உறு ்புகள் Body Parts 11 26: வண்ணங்கள், சுதவ, 

கோலம், திதச 

Colors, Tastes, Time and 

Direction 

2 2: உணவு  Food & Groceries 12 27: விவசோயம்  Farming 

3 3: வீட்டு ் க ோருட்கள்  Household Items 13 28: கோய்கறிகள், கீதரகள்   Vegetables, Greens  

4 4:  ள்ளி ் க ோருட்கள்  School Items 14 30: மரங்கள் Trees 

5 5: குடும் ம்  Family 15 31: பூகக்ள்  Flowers 

6 21: உடல்  ரோமரி ்பு  Self-care 16 32:  றதவகள்  Birds 

7 22: கோலநிதல மோற்றம்  Climate Changes and Pollution 17 33: மருே்துவம்  Medical 

8 23: வோனியல்  Astronomy  18 34: எதிரச்க்சோற்கள் Opposites 

9 24: கண்டுபிடி ்புகள் / 

கேோழில் நுட் ம்  

Inventions / Technology 19 35: விதனசக்சோற்கள் - 1 Verbs - 1 

10 25: பிறநே்நோள் Birthday 20 39: வரலோறும் அரசோங்கமும் History & Government 
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வார்த்ததகள் Words 

  
1 - Body Parts 

உடல் உறுப்புகள் 
  

2 - Food & Groceries 
உணவு 

  D1   D2   D1 D2 

1 கோது ear நுதரயீரல் lungs 1 சோேம் cooked rice  ஞ்சுமிட்டோய் cotton candy 

2 மூக்கு nose இதம eyelid 2  ரு ்பு lentil கஞ்சி porridge 

3 ேதல head இருேயம் heart 3  ோல் milk வடிசோறு soup 

4 கண் eye குடல் intestine 4 ேயிர ் yogurt கரோட்டிேத்ுண்டு bread slice 

5 தக hand தேோள் shoulder 5 சரக்க்தர sugar  ழகக்ூழ் jam 

6 கோல் leg மூசச்ுக்குழோய் bronchial tube 6 உ ்பு salt தேநீர ் tea 

7 உடம்பு body  ோேம் foot 7 முட்தட egg எலுமிசத்ச  ோனம் lemonade 

8  ல் teeth உள்ளங்தக palm 8 தேன் honey கவநநீ்ர ் hot water 

9 விரல் finger தரதக fingerprint 9 மோமிசம் meat இளநீர ் coconut water 

10 கழுேத்ு neck கன்னம் cheek 10 தமோர ் buttermilk கோதல உணவு breakfast 

11 நகம் nail முழங்தக elbow 11 எண்கணய் oil மதிய உணவு lunch 

12 புருவம் eyebrow எலும்பு bone 12 கவண்கணய் butter இரவு உணவு dinner 

13 உேடு lip இடு ்பு hip 13 மோவு flour விருநத்ு feast 

14 தேோல் skin முதுககலும்பு spine 14 கடுகு mustard  ழசச்ோறு juice 

15 வயிறு stomach கோல்விரல் toe 15 புளி tamarind சீரகம் cumin 

16 முடி hair மூட்டு bone joint 16 ஊறுகோய் pickle மஞ்சள் turmeric 

17 நோகக்ு tongue கேோண்தட throat 17  லகோரம் snacks மிளகோய்ே்தூள் chili powder 

18 முதுகு back மூதள brain 18 இனி ்புகள் sweets இஞ்சி ginger 

19 கேோதட thigh இரே்ேம் blood 19 கவல்லம் jaggery  ோேோம் almond 

20 கநற்றி forehead முட்டி knee 20 மிட்டோய் candy நிலகக்டதல peanut 
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3 - Household Items 

வீட்டுப் சபாருட்கள் 
  

4 - School Items 
பள்ளிப் சபாருட்கள் 

  D1   D2   D1 D2 

1 இல்லம்  home குளிரச்ோேன ் க ட்டி refrigerator 1  ள்ளி school 
வரண்ே் வண்ணே் 

தூரிதக 
paint brush 

2 வோசல் entrance மண்சட்டி clay pot 2 ஆசிரியர ் teacher தமேோனம் playground 

3 கேவு door மின்விசிறி electric fan 3 புேே்கம் book  ந்ேயம் race 

4 சன்னல் window ேண்ணரீக்்குழோய் water pipe 4 த னோ pen எழுதுதகோல் pencil 

5 நோற்கோலி chair கணினி computer 5 புேே்க ்த  book bag கவற்றியுரு trophy 

6 தமதை table சதமயலதற kitchen 6 மோணவன் student சீருதட uniform 

7 கட்டில் bed குளியலதற bathroom 7 வகு ் தற classroom அறிவி ்பு announcement 

8 மோடி upstairs  டுகத்கயதற bedroom 8 தேரவ்ு test ஒலிக ருக்கி loudspeaker 

9 ேட்டு plate நிதலகக்ண்ணோடி mirror 9 மதி ்க ண் score இதடதவதள interval 

10 கரண்டி spoon கேோதலத சி telephone 10  ோடம் lesson கரும் லதக black board 

11 அடு ்பு stove கேோதலகோட்சி ்க ட்டி television 11 விருது award மன ் ோடம் memorize 

12 கடிகோரம் clock வோகனோலி radio 12 விதட answer வோசிேே்ல் read 

13  ோேத்ிரம் pot தக ்த சி mobile 13 வினோ question வீட்டு ் ோடம் homework 

14 கிண்ணம் bowl மின்விளகக்ு  electric light 14 விடுமுதற holiday சோன்றிேழ் certificate 

15 கேத்ி knife சரவிளகக்ு  chandelier 15 கோகிேம் paper ஆரோய்சச்ி research 

16 கூதட basket புதக ் டம் photograph 16  ள்ளி நூலகம் school library தேரச்ச்ி pass 

17 த  bag கேே்ரிகத்கோல் scissors 17 த ோட்டி competition சமூக அறிவியல் social science 

18 குதட umbrella ேோழ் ் ோள் latch 18 ஆங்கிலம் English ேதலதம ஆசிரியர ் headmaster 

19 விசிறி fan ேதலயதண pillow 19 அறிவு knowledge  ள்ளி ்த ருநத்ு school bus 

20  ோய் mat த ோரத்வ blanket 20 அழி ் ோன் eraser கவிதே poem 
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5 – Family 
குடும்பம் 

  
21 – Self-care 

உடல் பராமரிப்பு 

  D1   D2   D1 D2 

1 அம்மோ mom க ரியம்மோ mom’s elder sister 1 நட  walk விழிே்கேழு wakeup 

2 அ ் ோ dad க ரிய ் ோ dad’s elder brother 2 ஓடு  run  ல் துலக்கு brush your teeth 

3 அண்ணன் elder brother சிேத்ி mom’s younger sister 3 குளி take bath ேதல துவட்டு dry your hair 

4 அக்கோ elder sister சிேே் ் ோ 
dad’s younger 
brother 

4 
குதி  jump  உதடயணி dress up 

5 ேம்பி 
younger 
brother 

மோமியோர ் mother-in-law 5 
ஏறு climb up ேதல சீவு comb your hair 

6 ேங்தக younger sister மோமனோர ் father-in-law 6 இறங்கு descend வணங்கு / கும்பிடு pray 

7 ேோே்ேோ grandfather மருமகன் son-in-law 7 கவனி listen  ோல் அருந்து drink milk 

8  ோட்டி grandma மருமகள் daughter-in-law 8 எழுது write ேண்ணரீ ்குடி drink water 

9 அேத்ே aunt அண்ணி elder brother's wife 9 மடி fold உணவு சோ ்பிடு eat food 

10 மோமோ uncle உறவினரக்ள் relatives 10  ோடு sing நடனமோடு dance 

11 கணவன் husband குடும் ம் family 11 ேயோரோகு get ready உேவி கசய் help 

12 மதனவி wife க ற்தறோர ் parents 12 வோங்கு buy சுே்ேம் கசய்  clean 

13 தேோழன் friend in boy மணமகன் groom 13 ககோடு give  ள்ளிகக்ுச ்கசல் go to school 

14 தேோழி friend in girl மணமகள் bride 14 விதளயோடு play  ோடம்  டி read lesson 

15 நண் ரக்ள் friends முன்தனோர ் ancestors 15 
தூங்கு / 

உறங்கு 

sleep  ழகு socialize 

16 குழநத்ே baby த ரகக்ுழநத்ேகள் grandkids 16 தகள் hear  கிர ் share 

17 த ரன் grandson ககோள்ளுேே்ோே்ேோ great grandfather 17 த சு talk க ருகக்ு sweep 

18 த ேத்ி granddaughter ககோள்ளு ் ோட்டி great grandmother 18  ோர ் see துதட mop  

19 மகன் son உடன்பிறந்ேவரக்ள் siblings 19 உட்கோர ் sit கழுவு wash 

20 மகள் daughter 
உடன்பிறந்தேோர ்

மகள் 
niece 20 

நில் stand சலதவ laundry 
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22 – Climate Changes and Pollution  

காலநிதல மாற்றம்   

 D1 D2 

1 கு ்த  litter/trash ஓதசோன்  டிவம்  ozone layer 

2 கழிவு waste மதழ ்க ோழிவு precipitation 

3 எரிவோயு natural gas அமிலமதழ acid rain 

4 மரம் நடு plant tree வளிமண்டல இயல்  aerology 

5 கோலநிதல climate கோற்று விதசயோழி wind turbine 

6 உலக கவ ் மயமோேல் global warming உமிழ்வு emission 

7 கடல் கவ ் ம் ocean heat மோசு டுே்தி pollutant 

8 கோட்டுே்தீ wildfire கடல் அமிலேே்ன்தம  ocean acidity  

9 கோடழி ்பு deforestation க ோருந்தும் ேன்தம adaptation 

10 சூரியே்ேகடு solar panel மட்டு ் டுே்து mitigate 

11 மறுசுழற்சி recycle மக்கும் biodegradable 

12 மறு யன் ோடு reuse மோசு ோடு குதறேே்ல் reduce pollution 

13 வோழ்விடம் habitat இயற்தக ்  ரோமரி ்பு nature conservation 

14 கரியமில வோயு carbon dioxide இயற்தகவளம் த ணுேல் natural resources sustainability 

15 மோசு ோடு  / தூய்தமகத்கடு pollution எண்தணய்க்கசிவு oil spill 

16 கோற்று மோசு ோடு air pollution அணுக்கழிவு  nuclear waste 

17 நீர ்மோசு ோடு water pollution நசச்ுகக்ழிவு toxic waste 

18 ஒளி மோசு டு light pollution கநகிழிகக்ழிவு plastic waste 

19 ஒலி மோசு ோடு noise pollution கேோழிற்சோதலக் கழிவு industrial waste 

20 நில மோசு ோடு land pollution சூரியக்  கதிரவ்ீசச்ு solar radiation 
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23 – Astronomy 

வானியல் 
 

24 – Inventions / Technology  
கண்டுபிடிப்புகள் / சதாழில் நுட்பம் 

  D1 D2  D1 D2 

1 இரவு night வோயு மண்டலம் atmosphere 1 தீ fire தேயல் இயநத்ிரம் sewing machine 

2  கல் day துருவ நட்சேத்ிரம் pole star 2 சக்கரம் wheel ேட்டசச்ு typewriter 

3 விடியல் dawn சூரிய கிரகணம் solar eclipse 3 ஆணி nail ேநத்ி telegraph 

4 அந்தி dusk சந்திர கிரகணம் lunar eclipse 4 திருகு screw நுண்தணோக்கி microscope 

5 
சூரியகக்ுடு

ம் ம் 

solar system வோனியல் 

கடிகோரம் 

astronomical 
clock 

5 
க ோே்ேோன் button இடிேோங்கி lightning arrester  

6 புேன் Mercury வோனியல் நிபுணர ் astronomer 6  தச glue அணுகுண்டு atom bomb 

7 
கவள்ளி 

கிரகம் 

Venus  ோல் 

கவளியண்டம் 

milky way 
7 

ஏணி ladder கவடிமருநத்ு gun powder 

8 
பூமி Earth விண்மீன் திரள் galaxy 

8 
நீரோவி 

இயநத்ிரம் 

steam engine ஏவுகதண missile 

9 
கசவ்வோய் Mars கண்ணோடி 

வில்தல 

lens  
9 

ேண்டவோள

ம் 

railroad வதலேே்ளம் 

(இதணயேளம்) 

website  

10 
வியோழன் Jupiter குறுங்தகோள் asteroid 

10 
நீரோவிக் 

க ் ல் 

steam ship மின்னஞ்சல் email 

11 சனி Saturn வோன்தகோள் planetoid 11 வோன்குதட parachute இயநத்ிர மனிேன் robot 

12 
சுற்று ் ோ

தே 

orbit எரிகல் க ோழிவு meteor shower 
12 

பூேக் 

கண்ணோடி 

magnifying 
glass 

சமூக ஊடகம் social media 

13 
கேோதல

தநோக்கி 

telescope பூமே்திய தரதக equator 
13 

மூக்குக் 

கண்ணோடி 

spectacles குறுவட்டு compact disc 

14 அடிவோனம் horizon ஒளியோண்டு light year 14 ஒலிவோங்கி    microphone கணிணிேத்ிதர monitor 

15 
உசச்ிவோன

ம் 

zenith அயனி மண்டலம் ionosphere 
15 

த ோகக்ுவரே்

து விளகக்ு 

traffic light ஒலி ் திவு sound recording 

16 விண்கவளி space அண்டவியல் cosmology 16 கணக்கி calculator ஒளி ் திவு video recording 

17 கருங்குழி blackhole அண்டகக்திரக்ள் cosmic rays 17 நோட்கோட்டி Calendar மின்கோநே்ம் electromagnet 

18 வளரப்ிதற waxing சூரிய வடிகட்டி solar filter 18 நகர ்டி  escalator மின்தனோடி electric motor 

19 தேய்பிதற waning உள் தகோள்கள் inner planets 19 திதசகோட்டி compass புவியிடங்கோட்டி GPS 

20 
கவற்றிடம் vacuum கவளிக் தகோள்கள் exoplanets 

20 
கோகிே ் 

 ணம் 

paper money தவகமோனி speedometer 
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25 – Birthday 
பிறந்தநாள் 

 D1 D2 

1 பிறநே்நோள் விழோ   birthday party தின் ண்டங்கள்  eatables 

2 பிறநே்நோள் சிறுவன் birthday boy தேோரணம் festoon 

3 பிறநே்நோள் சிறுமி birthday girl மண்ட ம் hall 

4 பிறநே்நோள் கேோ ்பி birthday hat அதழ ்பிேழ்  invitation 

5 வயது  age ஊது குழோய் blow pipe 

6 பிறநே் தேதி birth date கோகிேே் ேட்டு paper Plate 

7 பூசக்சண்டு   bouquet பிறநே்நோள்  ோடல் birthday song 

8 நோடோகக்ள் ribbons நக ்பூசச்ு nail polish 

9 தகோமோளி  clown வோழ்ே்து அட்தட  greeting card 

10 கமழுகுவரே்த்ி  candle ககோண்டோட்டம்   celebration 

11 வோழ்ே்து  wish தமதச விரி ்பு tablecloth 

12 க ோம்தம doll தமதச அலங்கோரம் table decoration 

13 புேே்ோதட  new clothes முக ஓவியம் face painting 

14 உணவு  food கோகிே்ே் துண்டுகள் confetti 

15  ரிசு  gift அன் ளி ்பு ் த  goodie bag 

16  ரிசு ் க ட்டி  gift box ேண்ணரீே்் து ் ோக்கி water gun 

17 விதளயோட்டு ் க ோருள்கள் toys கேோடர ்விளக்கு serial light 

18 தமதட  stage மோயவிேத்ே நிகழ்சச்ி magic show 

19 விருநத்ினரக்ள்  guests நன்றிக் குறி ்பு thank you note 

20 சிறுவரக்ள் boys உ சரி ்பு hospitality 
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26 – Colors, Tastes, Time and Direction 

வண்ணங்கள், சுதவ, காலம், திதெ 

  D1 D2 

1 சிவ ்பு red வோரம் week 

2 மஞ்சள் நிறம்  yellow நோள்  day 

3  சத்ச green தநரம் time 

4 கரு ்பு/கறு ்பு black மணி hour 

5 கவள்தள white நிமிடம்  minute 

6 ஊேோ purple வினோடிகள் seconds 

7 நீலநிறம்  blue ஞோயிற்றுகக்ிழதம sunday 

8  ழு ்பு (அரக்கு) brown color (lacquer) திங்கட்கிழதம monday 

9 கோவி orange கசவ்வோய்க்கிழதம tuesday 

10 சோம் ல் gray புேன் கிழதம wednesday 

11 இனி ்பு sweet வியோழக்கிழதம thursday 

12 கோர ்்பு pungent கவள்ளிக்கிழதம friday 

13 புளி ்பு sour சனிகிழதம saturday 

14 உவர ்்பு salty கிழக்கு east 

15 கோரம் spicy தமற்கு west 

16 கச ்பு bitter வடக்கு north 

17 சூடு hot கேற்கு south 

18 குளிரச்ச்ி cold இளஞ்சிவ ்பு pink 

19 வருடம் / ஆண்டு year இளம் சத்ச teal 

20 மோேம் month க ோன்னிறம் golden 
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27 – Farming 

விவசாயம் 

  D1 D2 

1 உழவன்/விவசோயி farmer கழனி paddy field 

2 வயல் field ேவிடு barn bran 

3 ஏரி lake கோல்வோய் canal 

4 கிணறு well  ேர ் chaff 

5 ஏற்றம் picottah வர ்பு furrow 

6 தவலி fence வோய்கக்ோல் channel 

7 தகோடோலி axe புேரத்வலி புேர ்தவலி hedge 

8 மண்கவட்டி spade தீவனம் feed 

9 அரிவோள்  sickle சோகு டி cultivation 

10 ஏர ் plough அறுவதட harvest 

11 விதே seed மகசூல் yield 

12  யிர ் crop உரக்குழி manure pit 

13 நோற்று seedling  ழே்தேோட்டம்  orchard 

14 கதள weed தவகத்கோல் த ோர ் haystack 

15 தேோ ்பு grove கோல்நதட farm animals/cattle 

16 எரு manure கோல்நதட ்  ண்தண  livestock farm 

17 சோணம் dung தகோழி ் ண்தண poultry farm 

18 உரம் fertilizer  ோல்  ண்தண  dairy farm 

19 களஞ்சியம் granary உழவு இயநத்ிரம் tractor 

20  ண்தண farm சோணக்குவியல் dunghill 

  



Tamil Theni – FeTNA Competition 2022-23  Theni 2, 4 V1.1 

  Page 12 of 19 
 

 

 
28 – Vegetables, Greens 

காய்கறிகள், கீதரகள் 

  D1 D2 

1 கே்ேரிக்கோய் brinjal / eggplant அவதரக்கோய் broad beans 

2 கவண்தடக்கோய் okra / lady finger புடலங்கோய் snake gourd 

3 ேக்கோளி tomato ககோே்ேமல்லி cilantro 

4 மிளகோய் chilly முதளக்கீதர amaranth 

5 குதடமிளகோய் capsicum / bell pepper  சதலக்கீதர spinach 

6 கவங்கோயம் onion இதலக்தகோசு lettuce 

7 பூண்டு garlic பூக்தகோசு cauliflower 

8 வோதழக்கோய் raw banana  சத்ச ் பூக்தகோசு broccoli 

9 மோங்கோய் green mango வோதழ ்பூ banana flower 

10 மஞ்சள்பூசணி/ றங்கிக்கோய் pumpkin கசங்கிழங்கு beetroot 

11 முள்ளங்கி radish பீரக்்கங்கோய் ridge gourd 

12 முருங்தகக்கோய் drumstick கறிதவ ்பிதல  curry leaves  

13 முட்தடதகோஸ் cabbage சுதரக்கோய் bottle gourd 

14 கோளோன் mushroom மரவள்ளிக்கிழங்கு tapioca 

15 மக்கோசத்சோளம் corn கசௌ கசௌ chayote squash 

16 தேங்கோய் coconut புதினோ mint 

17  சத்ச ் டட்ோணி green peas நூல்தகோல் kohl rabi 

18 உருதளக்கிழங்கு potato முருங்தகக்கீதர drumstick leaves 

19 கவள்ளரிக்கோய் cucumber கவந்ேயக்கீதர methi leaves 

20  ோகற்கோய் bitter gourd வோதழே்ேண்டு plantain stem 
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30 – Trees 
மரங்கள் 

 D1 D2 

1 ஆலமரம் banyan tree ஈசச்மரம் dates tree 

2 கேன்தனமரம் coconut tree சந்ேனமரம் sandalwood tree 

3 மோமரம் mango tree சீேோ ் ழ மரம் custard apple tree 

4 வோதழமரம் plantain tree முசுகக்ட்தட மரம் mulberry tree 

5  லோமரம் jack tree ைோதிகக்ோய் மரம் nutmeg tree 

6   ் ோளி மரம் papaya tree புளியமரம் tamarind tree 

7 குமளி மரம் apple tree தேக்கு மரம் teakwood tree 

8 கிசச்ிலி மரம் orange tree நோவல் மரம் jamun tree 

9 த ரிகக்ோய் மரம் pear tree அரசமரம் pipal tree 

10 ககோய்யோ மரம் guava tree பூவரசமரம் portia tree 

11 அேத்ிமரம் fig tree தவலமரம் babool tree 

12 தவ ் மரம் neem tree தேலமரம் eucalyptus tree 

13 மூங்கில் மரம் bamboo tree கற்பூர மரம் camphor tree 

14 முருங்தக மரம் drumstick tree ஈட்டி மரம் rosewood tree 

15 எலுமிசத்ச மரம் lemon tree சவுக்கு மரம் Casuarina tree 

16 வோதுதம மரம் almond tree  ோக்கு மரம் arecanut tree 

17 கருதவ ்பிதல மரம் curry leaf tree கநல்லி மரம் goose-berry tree 

18 தேவேோரு மரம் pine tree இலநத்ே மரம் bhir tree 

19 கருவோலி மரம் Oak Tree ககோன்தற மரம் gulmohar tree 

20  தனமரம் palm tree மகிழமரம் spanish cherry tree 
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31 – Flowers 

பூக்கள் 

 D1 D2 

1 தரோைோ rose நிே்தியகல்யோணி periwinkle 

2 ேோமதர lotus கேலி queen crape myrtle 

3 மல்லிதக jasmine அந்தி மந்ேோதர beauty-of-the-night 

4 கசம் ருே்தி hibiscus சம் ங்கி frangipani tuberose 

5 சூரியகோநத்ி sunflower கவள்தள மநே்ோதர white orchid 

6 அல்லி lily  வளமல்லி night-flowering Jasmine 

7 சோமந்தி/கசவ்வநத்ி chrysanthemum மயில் மோணிகக்ம் star glory 

8 துலுக்கமல்லி கசங்கோநே்ள் (African) marigold flame (glory) lily நிறவோேவ ்பூ zinnia 

9 வோடோமல்லி globe amaranth நந்தியோவட்தட crape jasmine 

10 கனகோம் ரம் crossandra / firecracker flower மகிழம்பூ bullet wood 

11 கோகிே ்பூ bougainvillea மருக்ககோழுந்து southernwood 

12 சங்கு ்பூ butterfly pea மயில் ககோன்தற peacock flower 

13 அரளி oleander நோக ்பூ cobra saffron 

14 சீதமயல்லி dahlia அேத்ி ்பூ ficus glomata 

15 சுகந்தி ்பூ lavender flower  ன்னரீ ்்பூ damask rose 

16 தகோழிக்ககோண்தட cockscomb அவதர ்பூ hyacinth bean flower 

17 த ரரளி daffodil தவ ் ம்பூ neem flower 

18 ேோழம்பூ fragrant screw pine அண்ட மலர ் cosmos flower 

19 ைோதிமல்லி pink jasmine /winter jasmine ஆகோயே்ேோமதர water lettuce 

20 முல்தல (Arabian) jasmine கசண்டிதக ்பூ marigold 
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32 – Birds 

பறதவகள் 

 D1 D2 

1 மயில் peacock கருஞ்சிட்டு robin 

2 புறோ dove தேயல் சிட்டு tailor bird 

3 வோே்து duck ஓசனிசச்ிட்டு hummingbird 

4 கிளி parrot கோட்டுகத்கோழி jungle fowl  

5 குயில் cuckoo இரோ ் ோடி nightingale 

6 கோகம் crow மோங்குயில் golden oriole 

7 தகோழி hen ஐவண்ணக்கிளி macaw 

8 தசவல் rooster கசநே்தலக் கிளி plum-headed parakeet 

9 ககோக்கு crane கசநந்ோதர  flamingo 

10 நோதர stork கசங்கோல் நோதர painted stork 

11 அன்னம் swan ஊசிவோல் வோே்து pintail duck 

12 கழுகு eagle கரிசச்ோன் drongo 

13  ருநத்ு hawk தூகக்ணோங்குருவி baya weaver 

14 மீன்ககோேத்ி kingfisher அன்றில் love birds 

15 மரங்ககோேத்ி woodpecker வல்லூறு falcon 

16 வோனம் ோடி skylark கசண்டு வோே்து knob_billed duck 

17 ஊரக்்குருவி house sparrow பூதன ்  ருநத்ு pallid harrier 

18 ஆநத்ே owl நீர ்் றதவ acquatic bird 

19 ககௌேோரி partridge மோட ்புறோ blue-rock pigeon 

20 கடற்புறோ seagull புள்ளி ்புறோ spotted dove 
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33 – Medical 
மருத்துவம் 

 D1 D2 

1 மருே்துவர ் doctor நுண்ணுயிர ்ககோல்லி antibiotic 

2 கசவிலியர ் nurse கிருமி நோசினி disinfectant 

3 தநோயோளி patient  குழநத்ே நல மருேத்ுவர ் pediatrician  

4 மருந்து  medicine ஒவ்வோதம allergy  

5 மோேத்ிதர  pill  தேயலிடுேல் sutures  

6 ஊசி  needle இரே்ே ேோனம் blood donation  

7  ஞ்சு  cotton இரே்ே வங்கி blood bank  

8 ேதல சுற்றல் giddiness மக ்த று maternity 

9 சுளுக்கு sprain கோசதநோய் tuberculosis 

10 கண் மருே்துவர ்  eye doctor புற்றுதநோய் cancer 

11  ல் மருே்துவர ் dentist பீற்றுகுழல் syringe 

12 வீகக்ம்  swelling  மருந்துசச்ீட்டு prescription 

13 கோய்சச்ல்  fever இேயே் துடி ்பு மோனி  stethoscope  

14 ேதலவலி headache நீரிழிவு diabetes 

15 சளி  cold  கதணயநீர ் insulin 

16 விகக்ல் hiccup மஞ்சள் கோமோதல jaundice 

17 கசோட்டுமருநத்ுகள் drops ஊடுகதிர ் X-ray 

18 கோயம் wound அறுதவ சிகிசத்ச surgery  

19 வோந்தி vomit  கக்வோேம் stroke  

20 இருமல்  cough கேோழுதநோய் leprosy 
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34 – Opposites  

எதிரெ்ச்ொற்கள் 
 

35 – Verbs  
விதனெச்ொற்கள் 

  D1 D2  D1 D2 

1 தமல்  top ஒற்றுதம unity 1 இரு be / stay முறி break 

2 கீழ் bottom தவற்றுதம diversity 2 ேங்கு stay க று receive 

3 நண் ன்  friend அருகில் near 3 எறி throw அதண hug 

4 எதிரி  enemy கேோதலவில் far 4 பிடி catch சிந்து spill 

5 
முன்னோல்  front விதரவோக fast 

5 
வோசி read, play 

(instrument) 
ககோட்டு pour 

6 பின்னோல்  back கமதுவோக slow 6 விரும்பு like வசி reside 

7 லோ ம்  profit திருடன்  thief 7 அதழ invite/call வோழ் live 

8 
நஷ்டம் 

இழ ்பு 

loss கோவலன்  police 
8 

கூ ்பிடு call துரேத்ு chase 

9 முேல்  first இடது  left 9 அடி hit தூகக்ு carry 

10 கதடசி  last வலது  right 10 கவட்டு cut கேோங்கு hang 

11 நல்லது  good  லம்  strength 11 கேத்ு scream, shout தசகரி gather 

12 ககட்டது  bad  லகீனம்  weakness 12 கேோடு touch வளர ் grow 

13 அங்தக  there  ழதம old 13 உரி peel தேோண்டு dig 

14 இங்தக  here புதுதம new 14 கட்டு build/tie உணர ் feel 

15 உள்தள inside இளதம young 15  ற fly தயோசி think 

16 கவளிதய  outside முதுதம elder 16 நீந்து swim கேளி sprinkle 

17 உண்தம truth நீதி  justice 17 வதர draw யூகி guess 

18 க ோய் lie அநீதி  injustice 18 கடி bite ஆதமோதி accept 

19 திற  open அகலம்  broad 19 தேடு find மறு refuse 

20 மூடு  close நீளம்  long 20 கிழி tear நுகர ் smell/consume 
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39 – History & Government 

வரலாறும் அரொங்கமும்  

 D1 D2 

1 அரசன் king முேல் அதமசச்ர ் chief minister 

2 அரசி queen குடியரசு தினம் நோள் republic day 

3 அதமசச்ர ் minister சுேந்திர தினம் விடுேதல நோள் independence day 

4 ேள தி commander அரசோங்கம் government 

5 த ோர ் war அரசியல் politics 

6 வோள் sword அரசியல் கட்சி political party 

7 வில் bow வரி ் ணம் tax money 

8 ஈட்டி spear வழகக்றிஞர ் advocate 

9 து ் ோக்கி gun விசோரதண investigation 

10 சோட்தட whip சட்டம் law 

11 திரிசூலம் trident தீர ்்பு judgement 

12 நீதி தி judge விடுேதல release 

13 தகதி prisoner ேண்டதன sentence, punishment 

14 தகவிலங்கு handcuff தேரே்ல் election 

15 சிதற jail வோக்கு vote 

16 இரோணுவம் military உரிதம rights 

17 கடற் தட navy உள்நோட்டு ் த ோர ் civil war 

18 விமோன ்  தட air force உலக ்த ோர ் world war 

19 அதி ர ் president வரலோறு history 

20 பிரேமர ் prime minister கோவியம் epic 
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