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விவரம் 

Overview 

பபரதவயின் பைசிய ைமிழ்ை் பைனீ 2020 பபாட்டியிற்கான வாரை்்தைப் பட்டியல். பகள்விகள் இந்ை 

வாரத்ைகதளக் ககாண்டும், மற்றும் சில எளிதமயான துதண வாரத்ைகதளக் ககாண்டும் 

பகடக்ப்படும். பபாடட்ி சமநிதலயிருப்பின், பட்டியலில் இல்லாை வாரை்்தைகள் பகடக்ப்படலாம்.  

FeTNA Tamil Theni 2020 contests will provide a set of Tamil words for competing students to practice. Questions will be framed 
using these words as the key words with necessary connecting words. 

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

பபாட்டிக்கான இறுதி வாரை்்தைப் பட்டியலுக்கு உங்களது மண்டல ஒருங்கிதணப்பாளருடன் 

கைாடரப்ில் இருக்கவும். 

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

வாரை்்தைகள் பயன்பாட்டிற்பகற்ப வதகப்படுை்ைப்படட்ுள்ளன. மற்றும், எளிதமயின் பின் மூன்று 

பிரிவுகளாக வரிதசப் படுை்ைப்படட்ுள்ளன. 

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

E.g. 7-D1-3 is சிரிப்பு (laugh), which is Category 7 முக பாவம் (Facial Expression), Difficulty 1, and 3rd word. 
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எடுத்துக்காடட்ு 

Sample 
 

LEVEL 1 • அரும்புகள் 

படமும் வாரை்்தையும் 

LEVEL 2 • மலரக்ள் 

கமாழி மாற்றிக் கூறுைல் 
  பைாடு  Question/Answer: 

I want milk 

எனக்கு பால் பவண்டும் 
Words from Vocab List: 

For me: எனக்கு 

Milk: பால்  

Want: பவண்டும் 

LEVEL 3 • கனிகள் 

கமாழி மாற்றி எழுதுைல் 

LEVEL 4 • விதைகள் 

வாரை்்தை பைடல் 
 Question / Answer: 

Fruits are healthy food 

பழங்கள் சை்ைான உணவு 
Vocab List: 

Fruit: பழம்  / கனி 

Healthy food: சை்ைான உணவு 

 5 words per turn: 

அடுப்பு 

அண்ணி 

அதிரசம் 

அப்பளம் 

அசல் 

பயன்பாடு 

Category 

 GROUP 1 

1 உடல் உறுப்புகள் Body Parts 11 கட்டிடங்கள்  Buildings 

2 உணவு  Food & Groceries 12 விடுமுதறக்காலம் Vacation 

3 வீடட்ுப் கபாருடக்ள்  Household Items 13 பழங்கள் Fruits 

4 பள்ளிப் கபாருடக்ள்  School Items 14 உதடகள், ஆபரணங்கள்  Dress and Ornaments 

5 குடும்பம்  Family 15 கசல்லப்பிராணிகள்  Pets and Related 

6 விலங்குகள்  Animals 16 விதளயாடட்ு  Sports 

7 முக பாவம்  Expression 17 எண்கள், கணிைம்  Numbers and Math 

8 இயற்தக Nature 18 அறிவியல்  Science 

9 வானிதல  Weather 19 புவியியல் Geography 

10 பபாக்குவரை்து Transportation 20 அன்பும் அரவதணப்பும்  Love and Care 
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வாரத்்ததகள் Words 

  
1 - Body Parts 

உடல் உறுப்புகள் 
  

2 - Food & Groceries 
உணவு 

  D1   D2   D1 D2 

1 காது ear நுதரயீரல் lungs 1 சாைம் cooked rice பஞ்சுமிட்டாய் cotton candy 

2 மூக்கு nose இதம eyelid 2 பருப்பு lentil கஞ்சி porridge 

3 ைதல head இருையம் heart 3 பால் milk வடிசாறு soup 

4 கண் eye குடல் intestine 4 ையிர ் yogurt கராட்டிை்துண்டு bread slice 

5 தக hand பைாள் shoulder 5 சரக்்கதர sugar பழக்கூழ் jam 

6 கால் leg மூசச்ுக்குழாய் bronchial tube 6 உப்பு salt பைநீர ் tea 

7 உடம்பு body பாைம் foot 7 முடத்ட egg எலுமிசத்ச பானம் lemonade 

8 பல் teeth உள்ளங்தக palm 8 பைன் honey கவந்நீர ் hot water 

9 விரல் finger பரதக finger print 9 மாமிசம் meat இளநீர ் coconut water 

10 கழுை்து neck கன்னம் cheek 10 பமார ் buttermilk காதல 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 உைடு lip இடுப்பு hip 13 மாவு flour விருந்து feast 

14 பைால் skin முதுககலும்பு spine 14 கடுகு mustard பழசச்ாறு juice 

15 வயிறு stomach கால்விரல் toe 15 புளி tamarind சீரகம் cumin 

16 முடி hair மூடட்ு bone joint 16 ஊறுகாய் pickle மஞ்சள் turmeric 

17 நாக்கு tongue கைாண்தட throat 17 பலகாரம் snacks மிளகாய்ை்தூள் chili powder 

18 முதுகு back மூதள brain 18 இனிப்புகள் sweets இஞ்சி ginger 

19 கைாதட thigh இரை்ைம் blood 19 கவல்லம் jaggery பாைாம் almond 

20 கநற்றி forehead முட்டி knee 20 மிட்டாய் candy நிலக்கடதல peanut 
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3 - Household Items 

வீட்டுப் பபாருட்கள் 
  

4 - School Items 
பள்ளிப் பபாருட்கள் 

  D1   D2   D1 D2 

1 இல்லம்  home குளிரச்ாைனப் கபட்டி refrigerator 1 பள்ளி school வரண்ை் தூரிதக paint brush 

2 வாசல் entrance மண்சட்டி clay pot 2 ஆசிரியர ் teacher தமைானம் playground 

3 கைவு door மின்விசிறி electric fan 3 புை்ைகம் book பந்ையம் race 

4 சன்னல் window ைண்ணீரக்்குழாய் water pipe 4 பபனா pen எழுதுபகால் pencil 

5 நாற்காலி chair கணினி computer 5 புை்ைகப்தப book bag கவற்றியுரு trophy 

6 பமதை table சதமயலதற kitchen 6 மாணவன் student சீருதட uniform 

7 கட்டில் bed குளியலதற bathroom 7 வகுப்பதற classroom அறிவிப்பு announcement 

8 மாடி upstairs படுக்தகயதற bedroom 8 பைரவ்ு test ஒலிகபருக்கி loudspeaker 

9 ைடட்ு plate நிதலக்கண்ணாடி mirror 9 மதிப்கபண் score இதடபவதள interval 

10 கரண்டி spoon கைாதலபபசி telephone 10 பாடம் lesson கரும்பலதக black board 

11 அடுப்பு stove கைாதலகாட்சிப்கபட்டி television 11 விருது award மனப்பாடம் memorize 

12 கடிகாரம் clock வாகனாலி radio 12 விதட answer வாசிை்ைல் read 

13 பாை்திரம் pot தகப்பபசி mobile 13 வினா question வீடட்ுப்பாடம் home work 

14 கிண்ணம் bowl மின்விளக்கு  electric light 14 விடுமுதற holiday சான்றிைழ் certificate 

15 கை்தி knife சரவிளக்கு  chandelier 15 காகிைம் paper ஆராய்சச்ி research 

16 கூதட basket புதகப்படம் photograph 16 பள்ளி நூலகம் school library பைரச்ச்ி pass 

17 தப bag கை்ைரிக்பகால் scissors 17 பபாட்டி competition சமூக அறிவியல் social science 

18 குதட umbrella ைாழ்ப்பாள் latch 18 ஆங்கிலம் English ைதலதம ஆசிரியர ் headmaster 

19 விசிறி fan ைதலயதண pillow 19 அறிவு knowledge பள்ளிப்பபருந்து school bus 

20 பாய் mat பபாரத்வ blanket 20 அழிப்பான் eraser கவிதை poem 
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5 – Family 
குடும்பம் 

  
6 – Animal Kingdom 
விலங்கினங்கள் 

  D1   D2   D1 D2 

1 அம்மா mom கபரியம்மா mom’s elder sister 1 பைனீ bee பட்டாம்பூசச்ி butterfly 

2 அப்பா dad கபரியப்பா dad’s elder brother 2 பூதன cat ஒட்டகசச்ிவிங்கி giraffe 

3 அண்ணன் elder brother சிை்தி mom’s younger sister 3 எருதம buffalo கவௌவால் bat 

4 அக்கா elder sister சிை்ைப்பா dad’s younger brother 4 ஓநாய் wolf ைவதள frog 

5 ைம்பி younger brother மாமியார ் mother-in-law 5 குதிதர horse நை்தை snail 

6 ைங்தக younger sister மாமனார ் father-in-law 6 யாதன elephant கீரி mongoose 

7 ைாை்ைா grandfather மருமகன் son-in-law 7 குரங்கு monkey முைதல crocodile 

8 பாட்டி grandma மருமகள் daughter-in-law 8 மான் deer வண்டு  beetle 

9 அை்தை aunt அண்ணி elder brother's wife 9 கழுதை donkey எறும்பு ant 

10 மாமா uncle உறவினரக்ள் relatives 10 சிங்கம் lion ககாசு mosquito 

11 கணவன் husband குடும்பம் family 11 புலி tiger பைள் scorpion 

12 மதனவி wife கபற்பறார ் parents 12 ஆதம turtle நீரய்ாதன hippopotamus 

13 பைாழன் friend in boy மணமகன் groom 13 முயல் rabbit கசம்மறியாடு sheep 

14 பைாழி friend in girl மணமகள் bride 14 ஆடு goat கரப்பான் பூசச்ி cockroach 

15 நண்பரக்ள் friends முன்பனார ் ancestors 15 கரடி bear வரிக்குதிதர zebra 

16 குழந்தை baby பபரக்குழந்தைகள் grandkids 16 நரி fox சிறுை்தை leopard 

17 பபரன் grandson ககாள்ளுை்ைாை்ைா great grandfather 17 பன்றி pig மண்புழு earthworm 

18 பபை்தி granddaughter ககாள்ளுப்பாட்டி great grandmother 18 எலி mouse சிலந்தி spider 

19 மகன் son உடன்பிறந்ைவரக்ள் siblings 19 பாம்பு snake பல்லி lizard 

20 மகள் daughter 
உடன்பிறந்பைார ்

மகள் 
niece 20 ஈ fly நண்டு crab 
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7 – Expression 
முக பாவம் 

  
8 – Nature 
இயற்தக 

  D1   D2   D1 D2 

1 மகிழ்சச்ி happy அன்பு love 1 மதல mountain வானம் sky 

2 பசாகம் sad ஆசி blessing 2 மதழ rain குன்று hill 

3 சிரிப்பு laugh ககாஞ்சுைல் blandishment 3 ஆறு river குளம் pool 

4 அழுதக cry ககஞ்சுைல் please 4 கடல் sea கிதள branch 

5 பகாபம் anger அரவதணப்பு warmth 5 மரம் tree பாதற rock 

6 அதமதி calm பசாம்பல் laziness 6 இதல leaf புைர ் bush 

7 பசாரவ்ு tired பிடிவாைம் stubborn 7 கல் stone ஓதட stream 

8 கவடக்ம் shy கவற்றி victory 8 கசடி plant கைன்றல் breeze 

9 ஏக்கம் longing பைால்வி failure 9 ககாடி creeper புல்கவளி lawn 

10 துக்கம் mourn கவறுப்பு hatred 10 பனிக்கட்டி ice பமடு uphill 

11 தூக்கம் sleep வருை்ைம் sad 11 காற்று wind மணல் sand 

12 பயம் scare எதிரப்ாரப்்பு expectation 12 தூசி dust களிமண் clay 

13 பகலி tease வியப்பு wonder 13 புல் grass கடத்ட log 

14 ஈதக charity திகில் horror 14 தீவு island குதக cave 

15 அதிரச்ச்ி shock திதகப்பு astonish 15 காடு forest அதல wave 

16 ஆசச்ரியம் surprise ஆை்திரம் rage 16 மண் soil முள் thorn 

17 வீரம் brave எரிசச்ல் irritate 17 பைாட்டம் garden வானவில் rainbow 

18 துணிசச்ல் courage தீவிரம் intensity 18 பமகம் cloud நிலவு moon 

19 கபாறாதம jealous பணிவு humility 19 இடி thunder நடச்ை்திரம் star 

20 தியாகம் sacrifice இன்பம் pleasure 20 மின்னல் lightning பாதலவனம் desert 
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9 – Weather 
வானிதல 

  
10 – Transportation 

பபாக்குவரத்து 

  D1   D2   D1 D2 

1 கவயில்காலம் summer கவப்பநிதல temperature 1 பபருந்து bus நீரம்ுழ்கிக்கப்பல் submarine 

2 குளிரக்ாலம் winter கவப்பமானி thermometer 2 சீருந்து car கனரக வாகனம் heavy vehicle 

3 நீராவி water vapor இடிமதழ thunderstorm 3 கப்பல் ship ஏவு ஊரத்ி rocket 

4 பனிசச்ரிவு avalanche சுழல் vortex 4 விமானம் airplane பரிசல் coracle 

5 உதறபனி snow கடல் ககாந்ைளிப்பு sea bluster 5 
கைாடர ்

வண்டி 
train துதறமுகம் harbor 

6 கருப்புப் பனி black ice ஆழிப்பபரதல tsunami 6 
மாடட்ு 

வண்டி 

bullock 
cart 

காலப் பயணம் time travel 

7 கைன்றல் காற்று breeze பனிப்கபாழிவு snowfall 7 
குதிதர 

வண்டி 

horse 
carriage 

பறக்கும் ைடட்ு flying saucer 

8 புயல் Storm ஈரப்பைம் humidity 8 படகு boat பந்ையச ்சீருந்து race car 

9 தூறல் drizzle சூறாவளிக் காற்று hurricane 9 ஓடம் canoe பபாரக்்கப்பல் naval ship 

10 அதடமதழ heavy rain 
வானிதல 

ஆய்வுதமயம் 
weather bureau 10 

குப்தப 

வண்டி 

garbage 
truck 

சரக்குக்கப்பல் cargo ship 

11 குளிரச்ச்ி cooling வானியல் ஆய்வாளர ் meteorologist  11 மிதிவண்டி bicycle பளுதூக்கி crane 

12 கவள்ளம் flood வானிதல அறிக்தக weather report 12 விண்கலம் 
space 
shuttle 

சரக்கு ரயில் freight train 

13 வானிதல weather நீரக்்பகாளம் hydrosphere 13 பயணம் travel விதரவு ரயில் express train 

14 புயல்மதழ rainstorm ஆலங்கட்டி மதழ hail 14 பயணி traveler வல்லுந்து Jeep 

15 பனிை்துளி dew வளிமண்டலம் atmosphere 15 ைானி Auto பாய்மரப் படகு sailboat 

16 மதழைத்ுளி raindrop காற்று வீசச்ு windy 16 
இருசக்கர 

வண்டி 

two 
wheeler 

தீயதணப்பு வண்டி fire truck 

17 பமகமூட்டம் cloudy தூசிப்புயல் dust storm 17 சரக்குந்து truck 
மருை்துவ அவசர 

ஊரத்ி 
ambulance 

18 பனிை்துகள் snow flake கைாடர ்மதழ continuous rain 18 ரைம் Chariot விண்கவளிப் பயணம் space mission 

19 பனிப்புதக smog புழுதிப்புயல் sand storm 19 
காவல் 

வாகனம் 

police 
vehicle 

விண்கவளி நிதலயம் space station 

20 பருவமதழ monsoon 
வானிதலச ்

கசயற்தகக்பகாள் 
weather satellite 20 பைாணி rowboat விண்கவளிக்கலம் spaceship 
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11 – Buildings 
கட்டிடங்கள் 

  D1   D2 

1 வீடு house கைாடரவ்ண்டி நிதலயம் railway station 

2 அடுக்குமாடி apartment தீயதணப்பு நிதலயம் fire station 

3 அலுவலகம் office திருமண மண்டபம் wedding hall 

4 மாளிதக mansion பள்ளிவாசல் mosque 

5 அரண்மதன palace சட்டசதப legislative assembly 

6 மருை்துவமதன hospital ைபால் நிதலயம் post office 

7 உணவகம் restaurant ஆராய்சச்ி தமயம் research center 

8 காவல் நிதலயம் police station நீதிமன்றம் court 

9 விமான நிதலயம் airport பபருந்து நிதலயம் bust stand 

10 குடிதச hut துரிைஉணவகம் fast food restaurant 

11 பகாவில் temple பாராளுமன்றம் parliament 

12 பைவாலயம் church கைாதலக்காட்சி நிதலயம் television station 

13 பள்ளிக்கூடம் school பங்குசச்ந்தை நிதலயம் stock exchange 

14 பல்கதலக்கழகம்   university ைங்கும் விடுதி hostel 

15 பபரங்காடி mall சூைாட்டக்கூடம் casino 

16 அதண dam கசப்சரிஅரங்கம் concert hall 

17 திதரயரங்கம் movie theater கலங்கதரவிளக்கம் lighthouse 

18 விதளயாட்டரங்கம் stadium மிருகக்காட்சி சாதல zoo 

19 வங்கி bank எரிகபாருள் நிரப்புமிடம் gas station 

20 நூல் நிதலயம் library பகாளரங்கம் planetarium 
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12 – Vacation 

விடுமுதறக்காலம் 
  

13 – Fruits 
பழங்கள் 

  D1   D2   D1 D2 

1 கடற்கதர beach புதகப்படக்கருவி camera 1 வாதழப்பழம் banana கருநாவற்பழம் blackberry 

2 அதலகள் waves நீரச்ச்றுக்கு water slide 2 பலாப்பழம் jackfruit சாை்துக்குடி sweet lime 

3 கிளிஞ்சல்கள் shells கதை படிை்ைல் reading story 3 மாம்பழம் mango நுங்கு sugar palm 

4 நீசச்லுதட swimsuit விமானப்பயணம் travel by flight 4 ககாய்யாப்பழம் guava முந்திரிப்பழம் cashew fruit 

5 கைாப்பி hat பபருந்துப்பயணம் travel by bus 5 சீைாப்பழம் custard apple விளாம்பழம் wood apple 

6 கசருப்பு sandals கடற்பயணம் cruise 6 நாவல் பழம் jambu fruit விலசச்ிப்பழம் lychee 

7 மணல் வீடு sandcastle பனிசச்றுக்கு skiing 7 மாதுளம்பழம் pomegranate குமளிப்பழம் apple 

8 பட்டம் kite மதல ஏறுைல் mountaineering 8 அை்திப்பழம் fig வாதுதமப்பழம் apricot 

9 சவாரி ride உல்லாசப்பயணம் excursion 9 அன்னாசிப்பழம் pineapple பைனீ முலாம்பழம் 
honeydew 
melon 

10 நீசச்ல் குளம் 
swimming 
pool 

அணிவகுப்பு parade 10 பப்பாளிப்பழம் papaya கீரணிப்பழம் musk melon 

11 சுற்றுலா vacation குழந்தைகள் பூங்கா children's park 11 உலர ்திராடத்ச raisins பசலிப்பழம் kiwi fruit 

12 கபட்டி suitcase ைண்ணீரப்்பூங்கா water park 12 எலுமிசச்ம்பழம் lemon கவண்தணப்பழம் avocado 

13 சாமான்கள் luggage மலரை்்பைாட்டம் flower garden 13 திராடத்சப்பழம் grapes பஞ்சலிப்பழம் bell fruit 

14 கூடாரம் tent பகாதட முகாம் summer camp 14 பபரிக்காய் pears கசம்புற்றுப்பழம் strawberry 

15 திதரப்படம் movie மணல் பமடு sand dune 15 பபரசீச்ம்பழம் dates புளியம்பழம் tamarind fruit 

16 பூங்கா park உல்லாசக்கப்பல் cruise ship 16 கநல்லிக்காய் gooseberry அவுரிகநல்லி blueberry 

17 குளிரப்ானம் beverage படபகாட்டல் boating 17 சப்பபாட்டா chikku fruit 
மஞ்சள் 

முலாம்பழம் 
cantaloupe 

18 ஓய்வு rest கபாருடக்ாட்சி exhibition 18 நாரை்தைப் பழம் citron குருதி கநல்லி cranberry 

19 விதளயாடட்ுகள் games பமதட நிகழ்சச்ி stage show 19 கிசச்ிலிப்பழம் orange விருை்திரப்பழம் dragon fruit 

20 மீன் பிடிை்ைல்  fishing நடன நிகழ்சச்ி dance show 20 ைரப்்பூசணிப்பழம் watermelon பநந்திரம்பழம் plantain fruit 
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14 - Dress and Ornaments 

உதடகள், ஆபரணங்கள் 
  

15 - Pets and Related 
பெல்லப்பிராணிகள் 

  D1   D2   D1 D2 

1 பாவாதட skirt ைாலிசச்ரடு marital chain 1 நாய்க்குட்டி puppy நடச்ை்திர மீன் starfish 

2 சடத்ட shirt கவண் ைங்கம் platinum 2 பூதனக்குட்டி kitten கநருப்புக்பகாழி ostrich 

3 பாசிமணி beads கங்கணம் bracelet 3 முயல்குட்டி bunny பைன்கரடி racoon 

4 வதளயல் bangles ஒட்டியாணம் ornamental belt 4 மீன்கள் fish பசத்சக்கிளி parakeet 

5 ககாலுசு anklet சிலம்பு tinkling anklet 5 பகாழிக்குஞ்சு chicken பகாபவறு கழுதை mule 

6 புடதவ saree சலங்தக dance ankle bells 6 வான்பகாழி turkey காதட quail 

7 பவட்டி dhoti கமட்டி toe ring 7 வாை்துக்குஞ்சு duckling புனுகு பூதன civet 

8 துண்டு towel ைதல ஊசி hairpin 8 ஆடட்ுக்குட்டி lamb கவள்களலி hamster 

9 பமாதிரம் ring பவளம் coral 9 குதிதரக்குட்டி foal கன்றுக்குட்டி calf 

10 மூக்குை்தி nose ring தகக்குடத்ட hand-kerchief 10 கிளிக்குஞ்சு parrot chick சிறுகங்காரு wallaby 

11 பைாடு/கம்மல் stud கவள்ளி silver 11 புறாக்குஞ்சு squabs கபாதி ஒட்டகம் llama 

12 ைங்கம் gold பைக்கம் pendant 12 பன்றிக்குட்டி piglet முயகலலி chinchilla 

13 கால் சடத்ட pants தவரம் diamond 13 அணில் squirrel கசந்நரி red fox 

14 மாதல garland புஷ்பராகம் yellow sapphire 14 பசு cow மரநாய் ferret 

15 முை்து pearl மாணிக்கம் ruby 15 குரங்குக்குட்டி baby monkey தூண்டில் angler 

16 காலணி footwear மரகைம் emerald 16 காதள bull பறதவயின் சிறகு bird's feather 

17 அங்கி robe முை்ைாரம் pearl chain 17 எருது ox பறதவயின் அலகு bird's beak 

18 தகக்கடிகாரம் wrist watch ஆரம் necklace 18 கடல் ஆதம sea turtle மயிலிறகு peacock feather 

19 தகப்தப handbag தகயுதற gloves 19 குருவி sparrow கிளிக்கூண்டு parrot cage 

20 நதக jewelry 
முழுக்கால் 

சடத்ட 
full pants 20 மீன் கைாட்டி fish tank மாடட்ுக் ககாம்பு cow horn 
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16 – Sports 

விதளயாட்டு 

  D1   D2 

1 பந்து ball விதளயாடட்ுப்பயிற்சி coaching 

2 விதளயாடட்ுை் திடல் playground வதளை்ைடிப் பந்ைாட்டம் hockey 

3 கால் பந்ைாட்டம் soccer உருதளசச்றுக்கு roller-skate 

4 ஆட்ட நடுவர ் referee தகப்பந்ைாட்டம் volley ball 

5 பயிற்சியாளர ் coach உட்புற தமைானம் indoor stadium 

6 ைங்கப்பைக்கம் gold medal மடத்டப்பந்ைாட்டம் cricket 

7 கவள்ளிப்பைக்கம் silver medal குதிதரப் பந்ையம் horse racing 

8 கவண்கலப்பைக்கம் bronze medal முழங்கால் படத்டகள் knee pads 

9 பகாப்தப trophy முழங்தகப் படத்டகள் Elbow pads 

10 மடத்ட bat நீசச்ல் பபாட்டி swimming competition 

11 அணி team துப்பாக்கி சுடும் பபாட்டி shooting competition 

12 ைதலக்கவசம் helmet வதலப்பந்ைாட்டம் tennis 

13 முைலுைவி firs aid நீளம் ைாண்டுைல் long jump 

14 மல்யுை்ைம் wrestling சீருடற்பயிற்சி gymnastics 

15 இலக்கு goal படகுப்பபாட்டி boat race 

16 அடிக்கடத்ட stump குை்துசச்ண்தட boxing 

17 வில் விை்தை archery உயரம் ைாண்டுைல் high jump 

18 கூதடப்பந்ைாட்டம் basketball பளு தூக்குைல் weight lifting 

19 சதுரங்கம் chess ஓட்டப்பந்ையம் running race 

20 ைல்லிக்கடட்ு bull taming sport ஈட்டி எறிைல் javelin 
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17 - Numbers and Math 
எண்கள், கணிதம் 

  
18 – Science 
அறிவியல் 

  D1   D2   D1 D2 

1 பகாணம் angle சராசரி approximate 1 அறிவியல் science திடப்கபாருள் solid 

2 சதுரம் square ஈவு quotient 2 இயற்பியல் physics திரவப்கபாருள் liquid 

3 எண் number கால்வட்டம் quarter circle 3 பவதியியல் chemistry அணுஎண் atomic number 

4 எழுபது seventy அதரவட்டம் half circle 4 உயிரியல் biology ஆற்றல் energy 

5 தமயம் center பவறுபாடு difference 5 ைாவரவியல் botany விதச force 

6 வட்டி interest விகிைம் percentage 6 விலங்கியல் zoology கடை்தி conductor 

7 கசலவு expense மீதி remainder 7 நிலவியல் geology உராய்வு friction 

8 கசவ்வகம் rectangle கைாதக sum 8 சூழலியல் ecology பவதிப்கபாருடக்ள் chemicals 

9 பநர ்பகாடு straight line கூடட்ு எண் 
composite 
number 

9 உளவியல் psychology மகரந்ைம் stamen 

10 பூை்ஜியம் zero வடிவியல் geometry 10 வானியல் astronomy நுண்ணுயிரியல் microbiology 

11 முக்பகாணம் triangle எண்பகாணம் octagon 11 அணு atom ஊட்டசச்ை்துவியல் nutrition study 

12 எண்பது eighty ஐங்பகாணம் pentagon 12 வாயு gas மருை்துவ அறிவியல் medical science 

13 வட்டம் circle அறுபகாணம் hexagon 13 இனம் species மரபியல் genetics 

14 கூட்டல் addition பகாளம் sphere 14 துகள் particle இயக்கவியல் mechanics 

15 வகுை்ைல் division வலது பகாணம் right angle 15 அமிலம் acid இயந்திரவியல் robotics 

16 கபருக்கல் multiplication கசங்குை்துக்பகாடு perpendicular 16 பவகம் speed திறன் efficiency 

17 கழிை்ைல் subtraction இதண பகாடு parallel 17 ைாவரம் plant பமற்பரப்பு surface 

18 இலடச்ம் 
lakh, 
1,00,000 

கைாண்ணூறு ninety 18 பூசச்ியியல் entomology அடரை்்தி density 

19 பகாடி 
crore, 
1,00,00,000 

சரிவகம் trapezoid 19 கடலியல் oceanography வதரயதற definition 

20 புள்ளி point குறுக்குசச்ந்திப்பு intersection 20 நீரியல் hydrology புவியீரப்்பு விதச gravitational force 
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19 – Geography 

புவியியல் 
  

20 - Love and Care 
அன்பும் அரவதணப்பும் 

  D1   D2   D1 D2 

1 புவி (earth) earth கிரகணம் eclipse 1 ைாய்ப்பாசம் motherly love திருமணம் wedding 

2 கண்டம் continent நிலநடுக்கம் earthquake 2 அக்கதற caring கபாறுப்பு responsible 

3 நாடு country சூறாவளி typhoon 3 உைவி help அனுைாபம் sympathy 

4 ஊர ் town எரிமதலக்குழம்பு lava 4 பக்தி devotion கருதண kindness 

5 நகரம் city அதரக்பகாளம் hemisphere 5 மரியாதை respect பரிவு considerate 

6 பகாள்கள் planets பீடபூமி plateau 6 நட்பு friendship மனிைபநயம் humanity 

7 சூரியன் sun கடக பரதக 
tropic of 
cancer 

7 பைாழதம friendliness கநருக்கம் closeness 

8 சந்திரன் moon மகர பரதக 
tropic of 
capricorn 

8 அதணப்பு hug ஆைரவு supportive 

9 சிகரம் peak வடிகால் drain 9 ஆதச desire பநரத்ம honesty 

10 அழுை்ைம் pressure கிதள நதிகள் distributaries 10 பாசம் affection உறுதி committed 

11 கைாடரக்ள் ranges மூடுபனி fog 11 உறவு relationship இதணப்பு attachment 

12 உலகஉருண்தட globe ககாதிநீரஊ்ற்று Geyser 12 கவனிப்பு taking care அன்புள்ளம் good natured 

13 கிராமம் village வதளகுடா gulf 13 கமன்தம tender விசுவாசம் loyalty 

14 பிரபஞ்சம் universe ைாதுப்கபாருள் ore 14 பநசம் fondness பமன்தம greatness 

15 புவியியல் geography ஆதிமனிைன் 
primitive 
man 

15 ையவு mercy மதிப்பு value 

16 ஆகாயம் sky எரிமதலவாய் crater 16 புரிைல் understanding ஆறுைல் consolation 

17 நீர ் water பனிப்புயல் blizzard 17 காைல் love பாராடட்ு appreciation 

18 கநருப்பு fire தீவுக்கூட்டம் archipelago 18 துதண companion மன்னிப்பு forgiveness 

19 மாநிலம் state எல்தலக்பகாடு border line 19 நம்பிக்தக trust நாடட்ுப்பற்று patriotism 

20 ைதலநகரம் capital அகழி moat 20 முை்ைம் kiss என்கறன்றும் forever 
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Change History 
Date Version Change 

Feb 23, 2020 1.6 1-D2-2 English word corrected to “eyelid” 

Mar 10, 2020 1.7 19-D1-16, English fix to “sky” 
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