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Level 2, 3 Word List – 1 
Change History 

 

 

விவரம் 

Overview 

பபரதவயின் பைசிய ைமிழ்ை் பைனீ 2022 பபாட்டியிற்கான வாரை்்தைப் பட்டியல். பகள்விகள் இந்ை 

வாரத்ைகதளக ் ககாண்டும், மற்றும் சில எளிதமயான துதண வாரத்ைகதளக் ககாண்டும் 

பகட்கப்படும். பபாட்டி சமநிதலயிருப்பின், பட்டியலில் இல்லாை வாரை்்தைகள் 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 வாரை்்தைப் பட்டியலுகக்ு 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 வதகப்படுை்ைப்பட்டுள்ளன. மற்றும், எளிதமயின் பின் மூன்று 

பிரிவுகளாக வரிதசப் படுை்ைப்பட்டுள்ளன. 

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. 
 

  



FeTNA Tamil Theni  Level 2/3, v2.0 – Apr 2022 

  Page 2 of 16 
 

 

எடுத்துக்காட்டு 

Sample 
 

LEVEL 1 • அரும்புகள் 

படமும் வாரை்்தையும் 

LEVEL 2 • மலரக்ள் 

கமாழி மாற்றிக் கூறுைல் 

  பைாடு  Question/Answer: 
I want milk 

எனகக்ு 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 & 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 பிறநை்நாள் Birthday 

10 பபாகக்ுவரைத்ு 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 

  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 முட்தட egg எலுமிசத்ச பானம் lemonade 

8 பல் teeth உள்ளங்தக palm 8 பைன் honey கவந்நீர ் hot water 

9 விரல் finger பரதக fingerprint 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 மூட்டு 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 கபடட்ி refrigerator 1 பள்ளி school வரண்ை் தூரிதக paint brush 

2 வாசல் entrance மண்சடட்ி 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 ைட்டு plate நிதலக்கண்ணாடி mirror 9 மதிப்கபண் score இதடபவதள interval 

10 கரண்டி spoon கைாதலபபசி telephone 10 பாடம் lesson கரும்பலதக black board 

11 அடுப்பு stove கைாதலகாட்சிப்கபடட்ி television 11 விருது award மனப்பாடம் memorize 

12 கடிகாரம் clock வாகனாலி radio 12 விதட answer வாசிை்ைல் read 

13 பாை்திரம் pot தகப்பபசி mobile 13 வினா question வீட்டுப்பாடம் homework 

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 பபாடட்ி 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 பைன ீ bee படட்ாம்பூசச்ி 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 கவட்கம் shy கவற்றி victory 8 கசடி plant கைன்றல் breeze 

9 ஏக்கம் longing பைால்வி failure 9 ககாடி creeper புல்கவளி lawn 

10 துக்கம் mourn கவறுப்பு hatred 10 பனிக்கடட்ி 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 கட்தட 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 பைாடட்ம் garden வானவில் rainbow 

18 துணிசச்ல் courage தீவிரம் intensity 18 பமகம் cloud நிலவு moon 

19 கபாறாதம jealous பணிவு humility 19 இடி thunder நட்சை்திரம் star 

20 தியாகம் sacrifice இன்பம் pleasure 20 மின்னல் lightning பாதலவனம் desert 
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10 – Transportation 

பபாக்குவரத்து 

  D1 D2 

1 பபருந்து bus நீரம்ுழ்கிக்கப்பல் submarine 

2 சீருந்து car கனரக வாகனம் heavy vehicle 

3 கப்பல் ship ஏவு ஊரத்ி rocket 

4 விமானம் airplane பரிசல் coracle 

5 
கைாடர ்

வண்டி 
train துதறமுகம் harbor 

6 
மாட்டு 

வண்டி 

bullock 
cart 

காலப் பயணம் time travel 

7 
குதிதர 

வண்டி 

horse 
carriage 

பறக்கும் ைட்டு flying saucer 

8 படகு boat பந்ையச ்சீருந்து race car 

9 ஓடம் canoe பபாரக்்கப்பல் naval ship 

10 
குப்தப 

வண்டி 

garbage 
truck 

சரக்குக்கப்பல் cargo ship 

11 மிதிவண்டி bicycle பளுதூக்கி crane 

12 விண்கலம் 
space 
shuttle 

சரக்கு ரயில் freight train 

13 பயணம் travel விதரவு ரயில் express train 

14 பயணி traveler வல்லுந்து Jeep 

15 ைானி Auto பாய்மரப் படகு sailboat 

16 
இருசக்கர 

வண்டி 

two-
wheeler 

தீயதணப்பு வண்டி fire truck 

17 சரக்குந்து truck 
மருை்துவ அவசர 

ஊரத்ி 
ambulance 

18 ரைம் Chariot விண்கவளிப் பயணம் space mission 

19 
காவல் 

வாகனம் 

police 
vehicle 

விண்கவளி நிதலயம் space station 

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 கைாதலக்காடச்ி 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 மிருகக்காடச்ி 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 புதகப்படகக்ருவி camera 1 வாதழப்பழம் banana கருநாவற்பழம் blackberry 

2 அதலகள் waves நீரச்ச்றுக்கு water slide 2 பலாப்பழம் jackfruit சாைத்ுகக்ுடி 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 முநத்ிரிப்பழம் 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 அைத்ிப்பழம் 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 குழநத்ைகள் பூங்கா children's park 11 உலர ்திராட்தச raisins பசலிப்பழம் kiwi fruit 

12 கபட்டி suitcase ைண்ணரீப்்பூங்கா water park 12 எலுமிசச்ம்பழம் lemon கவண்தணப்பழம் avocado 

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

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

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

16 பூங்கா park உல்லாசகக்ப்பல் cruise ship 16 கநல்லிகக்ாய் gooseberry அவுரிகநல்லி blueberry 

17 குளிரப்ானம் beverage படபகாட்டல் boating 17 சப்பபாட்டா chikku fruit 
மஞ்சள் 

முலாம்பழம் 
cantaloupe 

18 ஓய்வு rest கபாருட்காட்சி exhibition 18 நாரைத்ைப் பழம் citron குருதி கநல்லி cranberry 

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

20 மீன் பிடிைை்ல்  fishing நடன நிகழ்சச்ி dance show 20 ைரப்்பூசணிப்பழம் watermelon பநநத்ிரம்பழம் 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 நாய்க்குடட்ி puppy நட்சை்திர மீன் starfish 

2 சட்தட shirt கவண் ைங்கம் platinum 2 பூதனக்குடட்ி kitten கநருப்புக்பகாழி ostrich 

3 பாசிமணி beads கங்கணம் bracelet 3 முயல்குடட்ி 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 பவடட்ி dhoti கமட்டி toe ring 7 வாை்துக்குஞ்சு duckling புனுகு பூதன civet 

8 துண்டு towel ைதல ஊசி hairpin 8 ஆட்டுக்குட்டி lamb கவள்களலி hamster 

9 பமாதிரம் ring பவளம் coral 9 குதிதரக்குட்டி foal கன்றுக்குட்டி calf 

10 மூக்குை்தி nose ring தகக்குட்தட handkerchief 10 கிளிக்குஞ்சு parrot chick சிறுகங்காரு wallaby 

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

12 ைங்கம் gold பைக்கம் pendant 12 பன்றிக்குடட்ி piglet முயகலலி chinchilla 

13 கால் சட்தட 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 wristwatch 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 

சட்தட 
full pants 20 மீன் கைாடட்ி fish tank மாட்டுக் ககாம்பு cow horn 
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16 – Sports 

விதளயாட்டு 

  D1   D2 

1 பந்து ball விதளயாட்டுப்பயிற்சி coaching 

2 விதளயாட்டுை் திடல் playground வதளை்ைடிப் பந்ைாடட்ம் hockey 

3 கால் பந்ைாட்டம் soccer உருதளசச்றுக்கு roller-skate 

4 ஆடட் நடுவர ் referee தகப்பந்ைாட்டம் volleyball 

5 பயிற்சியாளர ் coach உட்புற தமைானம் indoor stadium 

6 ைங்கப்பைக்கம் gold medal மட்தடப்பந்ைாடட்ம் cricket 

7 கவள்ளிப்பைக்கம் silver medal குதிதரப் பந்ையம் horse racing 

8 கவண்கலப்பைக்கம் bronze medal முழங்கால் பட்தடகள் knee pads 

9 பகாப்தப trophy முழங்தகப் பட்தடகள் elbow pads 

10 மட்தட bat நீசச்ல் பபாட்டி swimming competition 

11 அணி team துப்பாக்கி சுடும் பபாடட்ி 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 அடிக்கட்தட stump குை்துசச்ண்தட boxing 

17 வில் விை்தை archery உயரம் ைாண்டுைல் high jump 

18 கூதடப்பந்ைாடட்ம் basketball பளு தூக்குைல் weightlifting 

19 சதுரங்கம் chess ஓட்டப்பந்ையம் running race 

20 ைல்லிக்கட்டு bull taming sport ஈடட்ி எறிைல் javelin 
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21 – Self-care 

உடல் பராமரிப்பு 
 

23 – Astronomy 
வானியல் 

       

1 நட  walk விழிை்கைழு wakeup 1 இரவு night வாயு மண்டலம் atmosphere 

2 ஓடு  run பல் துலக்கு brush your teeth 2 பகல் day துருவ நட்சைத்ிரம் pole star 

3 குளி take bath ைதல துவட்டு dry your hair 3 விடியல் dawn சூரிய கிரகணம் solar eclipse 

4 குதி  jump  உதடயணி dress up 4 அந்தி dusk சந்திர கிரகணம் lunar eclipse 

5 
ஏறு climb up ைதல சீவு comb your hair 

5 
சூரியகக்ுடு

ம்பம் 

solar system வானியல் கடிகாரம் astronomical clock 

6 
இறங்கு descend வணங்கு / 

கும்பிடு 

pray 
6 

புைன் mercury வானியல் நிபுணர ் astronomer 

7 கவனி listen பால் அருந்து drink milk 
7 

கவள்ளி 

கிரகம் 

venus பால் கவளியண்டம் milkyway 

8 எழுது write ைண்ணீர ்குடி drink water 8 பூமி earth விண்மீன் திரள் galaxy 

9 மடி fold உணவு சாப்பிடு eat food 9 கசவ்வாய் mars கண்ணாடி வில்தல lens  

10 பாடு sing நடனமாடு dance 10 வியாழன் jupiter குறுங்பகாள் asteroid 

11 ையாராகு get ready உைவி கசய் help 11 சனி saturn வான்பகாள் planetoid 

12 வாங்கு buy சுை்ைம் கசய்  clean 
12 

சுற்றுப்பா

தை 

orbit எரிகல் கபாழிவு meteor shower 

13 ககாடு give பள்ளிக்குச ்கசல் go to school 
13 

கைாதல

பநாக்கி 

telescope பூமை்திய பரதக equator 

14 
விதளயா

டு 

play பாடம் படி read lesson 
14 

அடிவானம் horizon ஒளியாண்டு light year 

15 
தூங்கு / 

உறங்கு 

sleep பழகு socialize 
15 

உசச்ிவான

ம் 

zenith அயனி மண்டலம் ionosphere 

16 பகள் hear பகிர ் share 16 விண்கவளி space அண்டவியல் cosmology 

17 பபசு talk கபருக்கு sweep 17 கருங்குழி blackhole அண்டகக்திரக்ள் cosmic rays 

18 பார ் see துதட mop  18 வளரப்ிதற waxing சூரிய வடிகட்டி solar filter 

19 உட்கார ் sit கழுவு wash 19 பைய்பிதற waning உள் பகாள்கள் inner planets 

20 நில் stand சலதவ laundry 20 கவற்றிடம் vacuum கவளிக் பகாள்கள் exoplanets 
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25 – Birthday 
பிறந்தநாள் 

    

1 பிறநை்நாள் விழா   birthday party தின்பண்டங்கள்  eatables 

2 பிறநை்நாள் சிறுவன் birthday boy பைாரணம் festoon 

3 பிறநை்நாள் சிறுமி birthday girl மண்டபம் hall 

4 பிறநை்நாள் கைாப்பி birthday hat அதழப்பிைழ்  invitation 

5 வயது  age ஊது குழாய் blow pipe 

6 பிறநை் பைதி birth date காகிைை் ைட்டு paper Plate 

7 பூசக்சண்டு   bouquet பிறநை்நாள் பாடல் birthday song 

8 நாடாகக்ள் ribbons நகப்பூசச்ு nail polish 

9 பகாமாளி  clown வாழ்ை்து அட்தட  greeting card 

10 கமழுகுவரை்த்ி  candle ககாண்டாட்டம்   celebration 

11 வாழ்ை்து  wish பமதச விரிப்பு tablecloth 

12 கபாம்தம doll பமதச அலங்காரம் table decoration 

13 புைை்ாதட  new clothes முக ஓவியம் face painting 

14 உணவு  food காகிை்ை் துண்டுகள் confetti 

15 பரிசு  gift அன்பளிப்புப் தப goodie bag 

16 பரிசுப் கபட்டி  gift box ைண்ணரீை்் துப்பாக்கி water gun 

17 விதளயாட்டுப் கபாருள்கள் toys கைாடர ்விளக்கு serial light 

18 பமதட  stage மாயவிைத்ை நிகழ்சச்ி magic show 

19 விருநத்ினரக்ள்  guests நன்றிக் குறிப்பு thank you note 

20 சிறுவரக்ள் boys உபசரிப்பு hospitality 
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26 – Colors, Tastes, Time and Direction 

வண்ணங்கள், சுதவ, காலம், திதெ 

    

1 சிவப்பு red வாரம் week 

2 மஞ்சள் நிறம்  yellow நாள்  day 

3 பசத்ச green பநரம் time 

4 கருப்பு/கறுப்பு black மணி hour 

5 கவள்தள white நிமிடம்  minute 

6 ஊைா purple வினாடிகள் seconds 

7 நீலநிறம்  blue ஞாயிற்றுகக்ிழதம sunday 

8 பழுப்பு (அரக்கு) brown color (lacquer) திங்கட்கிழதம monday 

9 காவி orange கசவ்வாய்க்கிழதம tuesday 

10 சாம்பல் gray புைன் கிழதம wednesday 

11 இனிப்பு sweet வியாழக்கிழதம thursday 

12 காரப்்பு pungent கவள்ளிக்கிழதம friday 

13 புளிப்பு sour சனிகிழதம saturday 

14 உவரப்்பு salty கிழக்கு east 

15 காரம் spicy பமற்கு west 

16 கசப்பு bitter வடக்கு north 

17 சூடு hot கைற்கு south 

18 குளிரச்ச்ி cold இளஞ்சிவப்பு pink 

19 வருடம் / ஆண்டு year இளம்பசத்ச teal 

20 மாைம் month கபான்னிறம் golden 
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28 – Vegetables, Greens 

காய்கறிகள், கீதரகள் 

    

1 கை்ைரிக்காய் brinjal / eggplant அவதரக்காய் broad beans 

2 கவண்தடக்காய் okra / lady finger புடலங்காய் snake gourd 

3 ைக்காளி tomato ககாை்ைமல்லி cilantro 

4 மிளகாய் chilly முதளக்கீதர amaranth 

5 குதடமிளகாய் capsicum / bell pepper பசதலக்கீதர spinach 

6 கவங்காயம் onion இதலக்பகாசு lettuce 

7 பூண்டு garlic பூக்பகாசு cauliflower 

8 வாதழக்காய் raw banana பசத்சப் பூக்பகாசு broccoli 

9 மாங்காய் green mango வாதழப்பூ banana flower 

10 மஞ்சள்பூசணி/பறங்கிக்காய் pumpkin கசங்கிழங்கு beetroot 

11 முள்ளங்கி radish பீரக்்கங்காய் ridge gourd 

12 முருங்தகக்காய் drumstick கறிபவப்பிதல  curry leaves  

13 முட்தடபகாஸ் cabbage சுதரக்காய் bottle gourd 

14 காளான் mushroom மரவள்ளிக்கிழங்கு tapioca 

15 மக்காசப்சாளம் corn கசௌ கசௌ chayote squash 

16 பைங்காய் coconut புதினா mint 

17 பசத்சப்படட்ாணி green peas நூல்பகால் kohl rabi 

18 உருதளக்கிழங்கு potato முருங்தகக்கீதர drumstick leaves 

19 கவள்ளரிக்காய் cucumber கவந்ையக்கீதர methi leaves 

20 பாகற்காய் bitter gourd வாதழை்ைண்டு plantain stem 
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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” 
Mar 26, 2022 2.0 Updated word list for 2022 competitions 

Apr 7, 2022 2.1 Year typo in Title 
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