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தேசிய ேமிழ்த் தேன ீத ோட்டி 2022 
FETNA NATIONAL TAMIL THENI  

அரும்புகள் வாரத்்ததப் பட்டியல் – 1 

Level 1 Word List – 1 
Change History 

 

 

விவரம் 

Overview 

பபரதவயின் பதசிய தமிழ்த் பதனீ 2022 பபாட்டியிற்கான வாரத்்ததப் பட்டியல். பகள்விகள் இந்த 

வாரத்தகதளக ் ககாண்டும், மற்றும் சில எளிதமயான துதண வாரத்தகதளக் ககாண்டும் 

பகட்கப்படும். பபாட்டி சமநிதலயிருப்பின், பட்டியலில் இல்லாத வாரத்்ததகள் பகட்கப்படலாம்.  

FeTNA Tamil Theni 2022 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 வாரத்்ததப் பட்டியலுகக்ு உங்களது மண்டல ஒருங்கிதணப்பாளருடன் 

கதாடரப்ில் இருக்கவும். 

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

வாரத்்ததகள் பயன்பாட்டிற்பகற்ப வதகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மற்றும், எளிதமயின் பின் மூன்று 

பிரிவுகளாக வரிதசப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

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 சிரிப்பு (laugh), which is Category 7 முக பாவம் (Facial Expression), Difficulty 1, and 3rd word. 
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எடுத்துக்காட்டு 

Sample 
 

LEVEL 1 • அரும்புகள் 

படமும் வாரத்்ததயும் 

LEVEL 2 • மலரக்ள் 

கமாழி மாற்றிக் கூறுதல் 

  பதாடு  Question/Answer: 
I want milk 

எனகக்ுப் பால் பவண்டும் 
Words from Vocab List: 

For me: எனக்கு 

Milk: பால்  

Want: பவண்டும் 

LEVEL 3 • கனிகள் 

கமாழி மாற்றி எழுதுதல் 

LEVEL 4 • விததகள் 

வாரத்்தத பதடல் 
 Question / Answer: 

Fruits are healthy food 

பழங்கள் சத்தான உணவு 
Vocab List: 

Fruit: பழம்  / கனி 

Healthy food: சத்தான உணவு 

 5 words per turn: 

அடுப்பு 

அண்ணி 

அதிரசம் 

அப்பளம் 

அசல் 

பயன்பாடு 

Category 

 GROUP 1 & 2 

1 உடல் உறுப்புகள் Body Parts 12 விடுமுதறகக்ாலம் Vacation 

2 உணவு  Food & Groceries 13 பழங்கள் Fruits 

3 வீட்டுப் கபாருட்கள்  Household Items 14 உதடகள், ஆபரணங்கள்  Dress and Ornaments 

4 பள்ளிப் கபாருட்கள்  School Items 15 கசல்லப்பிராணிகள்  Pets and Related 

5 குடும்பம்  Family 16 விதளயாட்டு  Sports 

6 விலங்குகள்  Animals 21 உடல் பராமரிப்பு Self-care 

7 முக பாவம்  Expression 23 வானியல் Astronomy 

8 இயற்தக Nature 25 பிறநத்நாள் Birthday 

10 பபாகக்ுவரதத்ு Transportation 26 வண்ணங்கள், சுதவ, 

காலம், திதச 

Colors, Tastes, Time and 

Direction 

11 கட்டிடங்கள்  Buildings 28 காய்கறிகள், கீதரகள்   Vegetables, Greens 
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வார்த்ததகள் 

Words 
 

  
1 - Body Parts 

உடல் உறுப்புகள் 
  

2 - Food & Groceries 
உணவு 

  
3 - Household Items 

வீட்டுப் பபாருட்கள் 

  D1   D1   D1 

1 காது ear 1 சாதம் cooked rice 1 இல்லம்  home 

2 மூக்கு nose 2 பருப்பு lentil 2 வாசல் entrance 

3 ததல head 3 பால் milk 3 கதவு door 

4 கண் eye 4 தயிர ் yogurt 4 சன்னல் window 

5 தக hand 5 சரக்்கதர sugar 5 நாற்காலி chair 

6 கால் leg 6 உப்பு salt 6 பமதை table 

7 உடம்பு body 7 முட்தட egg 7 கட்டில் bed 

8 பல் teeth 8 பதன் honey 8 மாடி upstairs 

9 விரல் finger 9 மாமிசம் meat 9 தட்டு plate 

10 கழுத்து neck 10 பமார ் buttermilk 10 கரண்டி spoon 

11 நகம் nail 11 எண்கணய் oil 11 அடுப்பு stove 

12 புருவம் eyebrow 12 கவண்கணய் butter 12 கடிகாரம் clock 

13 உதடு lip 13 மாவு flour 13 பாத்திரம் pot 

14 பதால் skin 14 கடுகு mustard 14 கிண்ணம் bowl 

15 வயிறு stomach 15 புளி tamarind 15 கத்தி knife 

16 முடி hair 16 ஊறுகாய் pickle 16 கூதட basket 

17 நாக்கு tongue 17 பலகாரம் snacks 17 தப bag 

18 முதுகு back 18 இனிப்புகள் sweets 18 குதட umbrella 

19 கதாதட thigh 19 கவல்லம் jaggery 19 விசிறி fan 

20 கநற்றி forehead 20 மிட்டாய் candy 20 பாய் mat 
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4 - School Items 

பள்ளிப் பபாருட்கள் 
  

5 – Family 
குடும்பம் 

  
6 – Animal Kingdom 
விலங்கினங்கள் 

  D1   D1   D1 

1 பள்ளி school 1 அம்மா mom 1 பதன ீ bee 

2 ஆசிரியர ் teacher 2 அப்பா dad 2 பூதன cat 

3 புத்தகம் book 3 அண்ணன் elder brother 3 எருதம buffalo 

4 பபனா pen 4 அக்கா elder sister 4 ஓநாய் wolf 

5 புத்தகப்தப book bag 5 தம்பி 
younger 
brother 

5 குதிதர horse 

6 மாணவன் student 6 தங்தக younger sister 6 யாதன elephant 

7 வகுப்பதற classroom 7 தாத்தா grandfather 7 குரங்கு monkey 

8 பதரவ்ு test 8 பாட்டி grandma 8 மான் deer 

9 மதிப்கபண் score 9 அத்தத aunt 9 கழுதத donkey 

10 பாடம் lesson 10 மாமா uncle 10 சிங்கம் lion 

11 விருது award 11 கணவன் husband 11 புலி tiger 

12 விதட answer 12 மதனவி wife 12 ஆதம turtle 

13 வினா question 13 பதாழன் friend in boy 13 முயல் rabbit 

14 விடுமுதற holiday 14 பதாழி friend in girl 14 ஆடு goat 

15 காகிதம் paper 15 நண்பரக்ள் friends 15 கரடி bear 

16 பள்ளி நூலகம் school library 16 குழந்தத baby 16 நரி fox 

17 பபாடட்ி competition 17 பபரன் grandson 17 பன்றி pig 

18 ஆங்கிலம் english 18 பபத்தி granddaughter 18 எலி mouse 

19 அறிவு knowledge 19 மகன் son 19 பாம்பு snake 

20 அழிப்பான் eraser 20 மகள் daughter 20 ஈ fly 
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7 – Expression 
முக பாவம் 

  
8 – Nature 
இயற்தக 

  
10 – Transportation 

பபாக்குவரத்து 

  D1   D1   D1 

1 மகிழ்சச்ி happy 1 மதல mountain 1 பபருந்து bus 

2 பசாகம் sad 2 மதழ rain 2 சீருந்து car 

3 சிரிப்பு laugh 3 ஆறு river 3 கப்பல் ship 

4 அழுதக cry 4 கடல் sea 4 விமானம் airplane 

5 பகாபம் anger 5 மரம் tree 5 கதாடர ்வண்டி train 

6 அதமதி calm 6 இதல leaf 6 மாட்டு வண்டி 
bullock 
cart 

7 பசாரவ்ு tired 7 கல் stone 7 குதிதர வண்டி 
horse 
carriage 

8 கவட்கம் shy 8 கசடி plant 8 படகு boat 

9 ஏக்கம் longing 9 ககாடி creeper 9 ஓடம் canoe 

10 துக்கம் mourn 10 பனிக்கடட்ி ice 10 குப்தப வண்டி 
garbage 
truck 

11 தூக்கம் sleep 11 காற்று wind 11 மிதிவண்டி bicycle 

12 பயம் scare 12 தூசி dust 12 விண்கலம் 
space 
shuttle 

13 பகலி tease 13 புல் grass 13 பயணம் travel 

14 ஈதக charity 14 தீவு island 14 பயணி traveler 

15 அதிரச்ச்ி shock 15 காடு forest 15 தானி Auto 

16 ஆசச்ரியம் surprise 16 மண் soil 16 
இருசக்கர 

வண்டி 

two 
wheeler 

17 வீரம் brave 17 பதாடட்ம் garden 17 சரக்குந்து truck 

18 துணிசச்ல் courage 18 பமகம் cloud 18 ரதம் Chariot 

19 கபாறாதம jealous 19 இடி thunder 19 காவல் வாகனம் 
police 
vehicle 

20 தியாகம் sacrifice 20 மின்னல் lightning 20 பதாணி rowboat 
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11 – Buildings 
கட்டிடங்கள் 

  D1 

1 வீடு house 

2 அடுக்குமாடி apartment 

3 அலுவலகம் office 

4 மாளிதக mansion 

5 அரண்மதன palace 

6 மருத்துவமதன hospital 

7 உணவகம் restaurant 

8 காவல் நிதலயம் police station 

9 விமான நிதலயம் airport 

10 குடிதச hut 

11 பகாவில் temple 

12 பதவாலயம் church 

13 பள்ளிக்கூடம் school 

14 பல்கதலக்கழகம்   university 

15 பபரங்காடி mall 

16 அதண dam 

17 திதரயரங்கம் movie theater 

18 விதளயாட்டரங்கம் stadium 

19 வங்கி bank 

20 நூல் நிதலயம் library 
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12 – Vacation 

விடுமுதறக்காலம் 
  

13 – Fruits 
பழங்கள் 

  D1   D1 

1 கடற்கதர beach 1 வாதழப்பழம் banana 

2 அதலகள் waves 2 பலாப்பழம் jackfruit 

3 கிளிஞ்சல்கள் shells 3 மாம்பழம் mango 

4 நீசச்லுதட swimsuit 4 ககாய்யாப்பழம் guava 

5 கதாப்பி hat 5 சீதாப்பழம் custard apple 

6 கசருப்பு sandals 6 நாவல் பழம் jambu fruit 

7 மணல் வீடு sandcastle 7 மாதுளம்பழம் pomegranate 

8 படட்ம் kite 8 அத்திப்பழம் fig 

9 சவாரி ride 9 அன்னாசிப்பழம் pineapple 

10 நீசச்ல் குளம் swimming pool 10 பப்பாளிப்பழம் papaya 

11 சுற்றுலா tour 11 உலர ்திராட்தச raisins 

12 கபடட்ி suitcase 12 எலுமிசச்ம்பழம் lemon 

13 சாமான்கள் luggage 13 திராட்தசப்பழம் grapes 

14 கூடாரம் tent 14 பபரிக்காய் pears 

15 திதரப்படம் movie 15 பபரீசச்ம்பழம் dates 

16 பூங்கா park 16 கநல்லிக்காய் gooseberry 

17 குளிரப்ானம் beverage 17 சப்பபாடட்ா chikku fruit 

18 ஓய்வு rest 18 நாரத்ததப் பழம் citron 

19 விதளயாட்டுகள் games 19 கிசச்ிலிப்பழம் orange 

20 மீன் பிடித்தல்  fishing 20 தரப்்பூசணிப்பழம் watermelon 
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14 - Dress and Ornaments 

உதடகள், ஆபரணங்கள் 
  

15 - Pets and Related 
பெல்லப்பிராணிகள் 

  D1   D1 

1 பாவாதட skirt 1 நாய்க்குடட்ி puppy 

2 சட்தட shirt 2 பூதனக்குடட்ி kitten 

3 பாசிமணி beads 3 முயல்குடட்ி bunny 

4 வதளயல் bangles 4 மீன்கள் fish 

5 ககாலுசு anklet 5 பகாழிக்குஞ்சு chicken 

6 புடதவ saree 6 வான்பகாழி turkey 

7 பவடட்ி dhoti 7 வாத்துக்குஞ்சு duckling 

8 துண்டு towel 8 ஆட்டுக்குட்டி lamb 

9 பமாதிரம் ring 9 குதிதரக்குட்டி foal 

10 மூக்குத்தி nose ring 10 கிளிக்குஞ்சு parrot chick 

11 பதாடு/கம்மல் stud 11 புறாக்குஞ்சு squabs 

12 தங்கம் gold 12 பன்றிக்குடட்ி piglet 

13 கால் சட்தட pants 13 அணில் squirrel 

14 மாதல garland 14 பசு cow 

15 முத்து pearl 15 குரங்குக்குட்டி baby monkey 

16 காலணி footwear 16 காதள bull 

17 அங்கி robe 17 எருது ox 

18 தகக்கடிகாரம் wrist watch 18 கடல் ஆதம sea turtle 

19 தகப்தப handbag 19 குருவி sparrow 

20 நதக jewelry 20 மீன் கதாடட்ி fish tank 
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16 – Sports 

விதளயாட்டு 

  D1 

1 பந்து ball 

2 விதளயாட்டுத் திடல் playground 

3 கால் பந்தாட்டம் soccer 

4 ஆடட் நடுவர ் referee 

5 பயிற்சியாளர ் coach 

6 தங்கப்பதக்கம் gold medal 

7 கவள்ளிப்பதக்கம் silver medal 

8 கவண்கலப்பதக்கம் bronze medal 

9 பகாப்தப trophy 

10 மட்தட bat 

11 அணி team 

12 ததலக்கவசம் helmet 

13 முதலுதவி firs aid 

14 மல்யுத்தம் wrestling 

15 இலக்கு goal 

16 அடிக்கட்தட stump 

17 வில் வித்தத archery 

18 கூதடப்பந்தாடட்ம் basketball 

19 சதுரங்கம் chess 

20 ைல்லிக்கட்டு bull taming sport 
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21 – Self-care 

உடல் பராமரிப்பு 
  

23 – Astronomy 
வானியல் 

  
25 - Birthday 
பிறந்தநாள் 

  D1   D1   D1 

1 
நட  walk 

1 
இரவு night 

1 
பிறந்தநாள் 

விழா   

birthday 
party 

2 
ஓடு  run 

2 
பகல் day 

2 
பிறந்தநாள் 

சிறுவன் 

birthday 
boy 

3 
குளி take bath 

3 
விடியல் dawn 

3 
பிறந்தநாள் 

சிறுமி 

birthday 
girl 

4 
குதி  jump  

4 
அந்தி dusk 

4 
பிறந்தநாள் 

கதாப்பி 

birthday 
hat 

5 ஏறு climb up 5 சூரியக்குடும்பம் solar system 5 வயது  age 

6 
இறங்கு descend 

6 
புதன் mercury 

6 
பிறந்த பததி birth 

date 

7 கவனி listen 7 கவள்ளி கிரகம் venus 7 பூசக்சண்டு   bouquet 

8 எழுது write 8 பூமி earth 8 நாடாக்கள் ribbons 

9 மடி fold 9 கசவ்வாய் mars 9 பகாமாளி  clown 

10 பாடு sing 10 வியாழன் jupiter 10 கமழுகுவரத்்தி  candle 

11 தயாராகு get ready 11 சனி saturn 11 வாழ்த்து  wish 

12 வாங்கு buy 12 சுற்றுப்பாதத orbit 12 கபாம்தம doll 

13 
ககாடு give 

13 
கதாதலபநாக்கி telescope 

13 
புத்தாதட  new 

clothes 

14 விதளயாடு play 14 அடிவானம் horizon 14 உணவு  food 

15 
தூங்கு 

/உறங்கு 

sleep 
15 

உசச்ிவானம் zenith 
15 

பரிசு  gift 

16 பகள் hear 16 விண்கவளி space 16 பரிசுப் கபட்டி  gift box 

17 
பபசு talk 

17 
கருங்குழி blackhole 

17 
விதளயாட்டுப் 

கபாருள்கள் 

toys 

18 பார ் see 18 வளரப்ிதற waxing 18 பமதட  stage 

19 உட்கார ் sit 19 பதய்பிதற waning 19 விருந்தினரக்ள்  guests 

20 நில் stand 20 கவற்றிடம் vacuum 20 சிறுவரக்ள் boys 
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26 - Colors, Tastes, Time and 
Direction 

வண்ணங்கள், சுதவ, காலம், 

திதெ 

  
28 - Vegetables, Greens 

காய்கறிகள், கீதரகள்   

  D1   D1 

1 
சிவப்பு red 

1 
கத்தரிக்காய் brinjal 

/eggplant 

2 
மஞ்சள் நிறம்  yellow 

2 
கவண்தடக்காய் Okra /lady 

finger 

3 பசத்ச green 3 தக்காளி tomato 

4 கருப்பு/கறுப்பு black 4 மிளகாய் chilly 

5 
கவள்தள white 

5 
குதடமிளகாய் capsicum 

/bell pepper 

6 ஊதா purple 6 கவங்காயம் onion 

7 நீலநிறம்  blue 7 பூண்டு garlic 

8 
பழுப்பு 

(அரக்கு) 

brown color 
(lacquer) 8 

வாதழக்காய் raw banana 

9 காவி orange 9 மாங்காய் green mango 

10 
சாம்பல் gray 

10 
மஞ்சள்பூசணி / 

பறங்கிக்காய் 

pumpkin 

11 இனிப்பு sweet 11 முள்ளங்கி radish 

12 காரப்்பு pungent 12 முருங்தகக்காய் drumstick 

13 புளிப்பு sour 13 முட்தடபகாஸ் cabbage 

14 உவரப்்பு salty 14 காளான் mushroom 

15 காரம் spicy 15 மக்காசப்சாளம் corn 

16 கசப்பு bitter 16 பதங்காய் coconut 

17 சூடு hot 17 பசத்சப்படட்ாணி green peas 

18 குளிரச்ச்ி cold 18 உருதளக்கிழங்கு potato 

19 
வருடம் / 

ஆண்டு 

year 
19 

கவள்ளரிக்காய் cucumber 

20 மாதம் month 20 பாகற்காய் bitter gourd 
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