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நிைல – 2 
வட்டம் CIRCLE பின்னல் BRIDAL 
சக்கரம் WHEEL விசிறி FAN 
காய்கள் VEGETABLES பள்ளி SCHOOL 
எண்கள் NUMBERS மாணவன் MALE STUDENT 
ஊஞ்சல் SWING கிளிஞ்சல் SEA SHELL 
கன்னம் CHEEK நன்றி THANK YOU 
நாடகம் DRAMA நிமிடம் MINUTE 

நாணயம் COIN சீரகம் CUMIN SEEDS 
சித்திரம் PAINTING நிழல் SHADOW 
சிங்கம் LION விண்கல் ASTEROID 

பட்டாணி PEAS வீதி STREET 
அணில் SQUIRREL சீனா CHINA 

கடிகாரம் CLOCK மிதிவண்டி BICYCLE 
வீரன் SOLDIER வண்ணங்கள் COLOURS 

ஏணி LADDER இளநீர் 
TENDER 

COCONUT 
பயம் FEAR மணி BELL 

கிண்ணம் BOWL மகள் DAUGHTER 
வீக்கம் SWELLING தங்கம் GOLD 
பம்பரம் TOP கண்ணீர் TEARS 

வணக்கம் WELCOME பாலம் BRIDGE 

ஏர் 
PLOUGHING 

TOOL தக்காளி TOMATO 
மின்னல் LIGHTNING நீர்வீழ்ச்சி WATER FALLS 
பலகாரம் SNACKS இடி THUNDER 
வாகனம் VEHICLE காகிதம் PAPER 
கண்கள் EYES நாக்கு TONGUE 
பின்னல் BRIDAL நண்பர்கள் FRIENDS 
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நிைல – 3            

குளம்            POND ேதநீர்                TEA 
கூட்டம்          CROWD ெநருப்பு            FIRE 
நூலகம்      LIBRARY வல்லவன்        EXPERT 

புத்தகம்            BOOK அவைரக்காய்  
FIELD BEAN/ 
VEGETABLE 

எண்ெணய் OIL துைறமுகம்      HARBOR 

ஒழுக்கம்        
GOOD 
CONDUCT ேதங்காய்          COCONUT 

முயற்சி          TRY  நாற்காலி          CHAIR 
விைளயாட்டு PLAY தாழ்ப்பாள்          DOOR LATCH 
காற்று              AIR புல்லாங்குழல்  FLUTE 
சித்திரம்            PAINTING தும்பிக்ைக        TRUNK 
குதிைர            HORSE ைகக்கடிகாரம் WATCH 
மகிழ்ச்சி          HAPPINESS ஏமாற்றம்              DISAPPOINTMENT 
தைலயைண  PILLOW வரிக்குதிைர       ZEBRA 
எண்ணிக்ைக COUNT கூைடப்பந்து     BASKETBALL 

உைழப்பு        WORK மின்சாரம்          
ELECTRIC 
CURRENT 

ஆரம்பம்          INITIAL மண்ெதாட்டி       CLAY POT 
வாெனாலி      RADIO ெபாறுைம           PAITIENCE 
ெமாழி              LANGUAGE எதிெராலி           ECHO 
ெதரு                STREET நம்பிக்ைக           SELF CONFIDENCE 

துவர்ப்பு            
ASTRINGENT 
TASTE நிைலயம்              STATION 

ெதற்கு              SOUTH கரெவாலி             APPLAUSE 
இதழ்                  PETAL திருக்குறள்               
சந்தனம்            SANDAL குழந்ைதகள்          CHILDREN 

ெநல்லிக்காய்  
INDIAN 
GOOSBERRY ெதாைலேபசி          TELEPHONE 

ெதன்றல் GENTLE BREEZE ெபாத்தான்                BUTTON 
தண்ணீர் WATER   
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நிைல – 4 

தனித்துவம்    INDIVIDUALITY கார்த்திைக  
TAMIZH 
MONTH 

வளர்பிைற  GROWING MOON 

அறிவியல் 
கண்காட்சி  

SCIENCE 
EXIBITION 

ெவந்நீர்  HOT WATER ேகாைடக்காலம்  SUMMER 
தின்பண்டங்கள்   SNACKS மாட்டுவண்டி  CHARIOT 
மிருகக்காட்சிசாைல ZOO பல்லாங்குழி  INDOOR GAME 
ெபற்ேறார்  PARENT மஞ்சுவிரட்டு  JALLIKKATTU 
பழச்சாறு  JUICE கவனக்குைறவு  CARELESNESS 
மரங்ெகாத்திப்பறைவ
  WOODPECKER களஞ்சியம்  BARN 
ெவௗவால்  BAT  சைம யலைற  KITCHEN 
 பூங்ெகாத்து  BOQUET குட்டிக்கரணம்  HEAD SPRING 
தாமிரபரணி ஆறு  RIVER IN INDIA ெதன்னந்ேதாப்பு    
பல்கைலக்கழகம்  UNIVERSITY குதிைரப்பந்தயம்  HORSE RACE 
மாநிலங்கள்  STATES புத்தகக்கண்காட்சி   BOOK FAIR 

குழந்ைதப்பருவம்   CHILDHOOD 

தீயைணப்பு 
வாகனம்  FIRE TRUCK 

அதிர்ஷ்டம்  GOOD FORTUNE ைகத்ெதாழில்  HAND CRAFT 
விருந்தினர்  GUEST வழக்கறிஞர்  ADVOCATE 
இைலயுதிர்காலம்  FALL SEASON பரிேசாதைன  TEST 
விளம்பரம்  ADVERTISEMENT பள்ளிப்ேபருந்து  SCHOOL BUS 
ெவண்ெணய்  BUTTER ெதாைலக்காட்சி TELEVISION 
விைளயாட்டுத்திடல்  PLAYGROUND ெபாம்ைமகள்  TOYS 
ெபௗர்ணமி     FULL  MOON மின்விளக்கு  LIGHT 

பாரம்பரியம்  TRADITIONAL 

சர்க்கைரப்ெபாங்கல்
  

SWEET 
PONGAL 

பள்ளிக்கூடம்  SCHOOL ேபருந்து நிைலயம்  BUS STATION 
நீதிமன்றம்  JUDICIAL COURT கரும்பலைக  BLACK BOARD 
ெவள்ளப்ெபருக்கு  FLOOD புைகப்படம்  PHOTO 

நாளிதழ்  NEWSPAPER திைரயரங்கம் THEATER 
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நிைல – 5 
அரசன் அஞ்சலகம் 
ஓட்டுனர் ஆடுகளம் 
சீக்கிரம் தீப்ெபட்டி 
கூப்பிடு பரிமாணம் 
தக்காளி உேலாகம் 
பக்கம் மாவட்டம் 
விவசாயம் இலக்கம் 
அெமரிக்கா மின்னணு 
மகிழ்ச்சி அங்காடி 
அடிக்கடி குடிநீர் 
கண்ணாடி விற்பைன 
கண்டுபிடி மிதிவண்டி 
பரிட்ைச ேபருந்து 
நிைனத்து ெபருக்கல் 
கைடத்ெதரு வகுத்தல் 
பார்த்ேதன் நாற்காலி 
ஏற்பாடு இைடெவளி 
ஞாபகம் எண்ெணய் 
ைமதானம் சதவீதம் 
வாழ்க்ைக ெபாருந்தும் 
விசுவாசம் அகராதி 
விைளயாட்டு ஆச்சரியம் 
தாராளமாக ெவப்பநிைல 
புறப்படு தைலநகர் 
வழக்கம் காப்பாற்று 
கால்நைட மூலக்கூறு 
மாம்பழம்  
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நிைல – 6 
சில்லைற அைழப்பிதழ் 
கைலக்கூடம் உருவங்கள் 
கடற்கைர ெவப்பமயமாதல் 
நிகழ்ச்சி நிறமாற்றம் 
நூற்றாண்டு விருந்ேதாம்பல் 
பள்ளிக்கூடம் அகரமுதலி 
கைடக்காரர் தீந்தமிழ் 
அறிவுைர ெபருெவள்ளம் 
ெதாந்தரவு இராசராசன் 
காய்கறி கணிப்ெபாறி 
விழுந்திருப்பாள் எழுத்துப்பிைழ 
ெதாைலக்காட்சி நடவடிக்ைக 
நாற்பத்து இரண்டு பயன்பாடு 
கணக்ெகடுப்பு கண்டுபிடிப்பு 
மணிச்சட்டம் உதாரணமாக 
ெதாழிற்சாைல ேமற்பரப்பு 
வீட்டரங்கம் அட்டவைண 
பகிர்ந்தளி பிரதிநிதித்துவம் 
பார்ைவயாளர் உடற்பயிற்சி 
உறுதிெமாழி பிரகாசமான 
தமிழ்த்தாய் வடிவைமப்பு 
எழிெலாழுகும் சைமயற்காரர் 
அைனத்துலகும் ேதர்ந்ெதடு 
தமிழணங்ேக ஒப்பந்தம் 
ெசம்ெமாழி நிறுவனம் 
தஞ்சாவூர் மதிப்ெபண் 
நுண்ணறிவு புகுபதிைக 
விழிப்புணர்வு ஒப்புக்ெகாள்கிேறன் 
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நிைல – 7  
பள்ளத்தாக்கு விருப்பம் 
விளக்கப்படம் கைலவாணர் 
ேதாள்பட்ைட நாஞ்சில் நாடு 
விசித்திரம் ெதாண்ைடமான் 
அலுவலகம் சான்ேறார் 
வர்த்தகம் ேசாழநாடு 
நம்பிக்ைக அதியமான் 
ஒளிப்பரப்பு சங்கைவ 
துல்லியம் உைரயாற்றுவார் 
பரிந்துைர நைகச்சுைவ 
கட்டுப்பாடு எழுத்தாளர் 
ஆச்சரியம் விஞ்ஞானம் 
வடிவைமப்பு வருங்காலம் 
தரிசனம் நல்ெலாழுக்கம் 
முந்திரிக்காய் விடாமுயற்சி 
ெபாற்காசுகள் புரட்சிக்கவிஞர் 
ஆயிரத்துப்பத்து பாடசாைல 
சிந்தித்தான் சிந்திக்கலாம் 
பூசணிக்காய் ேகழ்வரகு 
அச்சாணி அதிரசம் 
வண்ணம் பனங்கிழங்கு 
விைனத்திட்பம் சிவப்பணு 
ஆற்றுவார் நிைனவாற்றல் 
ெபருந்ேதர் கீழாெந ல்லி 
இகழ்தல் பனங்கற்கண்டு 
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நிைல – 8 
அறியாைம தமிழ்ச்சமுதாயம் 
அறிவாளி தாலாட்டுப்பாடல் 
ஆேமாதிப்பு தின்பண்டம் 
ஆராய்ச்சி துணிக்கைட 
இயற்பியல் ேதர்வுத்தாள் 
இரட்டுற ெமாழிதல் நைகச்சுைவ 
இலக்கியம் நம்பிக்ைக 
இளைமப்பருவம் நல்ெலாழுக்கம் 
இைறவாழ்த்து நாட்டுப்புறம் 
உழவுத்ெதாழில் நூற்றாண்டு 
எடுத்துக்காட்டு பட்டத்து யாைன 
ஒளிக்கதிர்கள் பண்புைடயார் 
கைடக்கண் பதினாறு கால் மண்டபம் 
கண்ணாடிப்பாத்திரம் பள்ளிக்கூடம் 
கண்ணிைம பாேவந்தர் 
கருங்கூந்தல் ெபண் ெதய்வம் 
கல்லாதவர் ெபாருளியல் 
கைலமகள் ேபாராட்டம் 
கவிச்சக்கரவர்த்தி மண்பாைன 
களஞ்சியம் மைலயாளம் 
கிராமப்புறம் மறுமலர்ச்சி 
ைகத்ெதாழில் மாநிலக் கல்லூரி 
சேகாதரத்துவம் ெமன்ைமயானது 
சமற்கிருதம் வசனகர்த்தா 
சாமர்த்தியம் வழிமுைற 
சான்றிதழ் வாைழத்ேதாட்டம் 
சுண்ணாம்பு விடுமுைற 
சுயமரியாைத ேவண்டுேகாள் 
ெசவ்வாய்க்கிழைம ைவரக்கற்கள் 

 

 

 



 

தமிழ்க் கைல இலக்கியப் ேபாட்டிகள் – 2020 

நிைல – 9 & 10 
அஃறிைன  நவில்ெதாறும்  
அறச்சக்கரம்  நாட்டுக்ெகாடி  
ஆசிரியப்பா  நாட்டுப்புறக் கைதகள்  
ஆய்வாளர்கள்  நாலடி நானூறு  
இயற்பியல்  ெநடுந்ெதாைக  
இராேமசுவரம் ெநடும்ேபைழ  
இளேவனில்காலம்  பகுபத உறுப்புகள்  
இைறயாண்ைம  பதிெனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்  
உமறுப்புலவர்  பழெமாழி நானூறு  
உயர்தனிச் ெசம்ெமாழி  பறம்புமைல  
உலகப் ெபாதுமைற  பற்றிப் படர்தல்  
ஒளிக்கதிர்கள்  பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு  
கண்ணாடிப் பாத்திரங்கள்  பிறிதுெமாழிதல் அணி  
கல்யாணசுந்தரம்  ெபாற்காசுகள்  
கவியரசு கண்ணதாசன்  மறுமலர்ச்சிப் பாடல்கள்  
குைகக்ேகாயில்  மைனயறம்  
குற்றியலிகரம்  மேனான்மணியம்  
சம்பிரதாயம்  மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன்  
சாமர்த்தியமாக  முத்ெதாள்ளாயிரம்  
சார்ெபழுத்துக்கள்  முற்ெறச்சம்  
சித்தன்ன வாசல்  மூட நம்பிக்ைக  
சிற்றிலக்கியம்  ெமன்ைமயானது  
சிறுகூடல்பட்டி  ேமைலநாடுகள்  
ெசப்பனிடுதல்  ேமழிச்ெசல்வம்  
ெசழிப்பைடயும்  ெலமூரியாக் கண்டம்  
ேசாம்ேபறித்தனம்  வஞ்சப்புகழ்ச்சி அணி  
தனித்தமிழ்  வான்முகடு  
திண்ைணப் பள்ளிக்கூடம்  வியங்ேகாள் விைனமுற்று  
ெதங்கம்பழம்  வியன் கருைண  
ேதம்பாவணி  வீரமாமுனிவர்  
ெதாழிலாகு ெபயர்   ெவண்தாைழ  
ெதாழிற்ெபயர்  ேவற்றுைம உருபு  
ெதான்னூல் விளக்கம்  ைவக்கம் வீரர்  
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