
  
 
வ த ைம தமி'(ேதன+ 2018-19 - ெபா5 வ6தி7ைறக: 

 
நிைல வா= ஒ?@கிைணBபாளDக: 

 
நிைல	 ெதாட)பாள) 

இைளய மழைல கா2சனா, ப)வ 67 ராண:, ச;கீதா 

மழைல	 =ேதவ:, ஷ6ஜா 

நிைல	-1  ேஷாபனா, வAளBCகDE 

நிைல	-2  சிவா, ப:Fயா, அHப:னா 

நிைல	-3  சிவா, கிFஜா, த;கரதி 

நிைல	-4  கவ:தா, கா)IதிC, அJCரகா 

நிைல	-5  ஷ)மிளா, கிKIதிகா, ராஜ6 

நிைல	-6 ேவHLKக7 

நிைல	-7 இராMN LIOCPமர7 

 

• தமிQIேதன 6 ேபாRSய:7 LCகிய PறிCேகாA PழUைதகளB7 ெசாHதிற7, 

பSCPM மWXM எZOMதிற7 ேமHநிைல அைடவதாPM. 

• ேபாRSயாள)கA நிைலவாFயாக ப:FCக\பR] ேபாRS நடIத\ப]M.  

• ஒ_ெவாK ப:Fவ:`M பல aWXகA இKCPM  

• பதிH bற ஒ_ெவாK aWXCP தPUத ேநரM ஒOCக\ப]M  

• ேபாRS ஒK;கிைண\பாள)களB7 த6)\ேப இXதியானO  

• ஒ_ெவாK நிைலCPM ெசாHபRSயH தனBIதனBேய வழ;க\ப]M. 

• ெசாHபRSய`ட7 அUதUத நிைல cIதகIதிH இKUOM ெசாWகA 

ேபாRSய:H வர வாd\cAளO. 

ஏேதFG ேக:வ6ய6?IதாJ கீ'கLட ஒNOெமா(த ஒ?@கிைணBபாளDகைள 

ெதாடDP ெகா:ளQG  

• பாலாஜி Oைரசாமி  

• லeமி ேவHராf  

• சதிg கிKgணh)Iதி 

 



  
 

இைளய மழைல 

• aWX 1 படIைத பா)IO எD எZIO ெசாH`தH  

• aWX 2 PZ\படIதிH அைடயாளM காR]தH 

• aWX 3 படIைத\ பா)IO வா)Iைத ெசாH`தH - இலP   

• aWX 4 படIைத\ பா)IO வா)Iைத ெசாH`தH - ந]IதரM  

• aWX 5 படIைத பா)IO வா)Iைத ெசாH`தH - கSனM  

• aWX 6 சமநிைல உைட\c 

மழைல 

• aWX 1 படIைத பா)IO எD எZIO ெசாH`தH  

• aWX 2 PZ\படIதிH அைடயாளM காR]தH (ஒK பதிH மR]M 

எ]IOCெகாAள\ப]M) 

• aWX 3 படIைத\ பா)IO வா)Iைத ெசாH`தH - இலP   

• aWX 4 படIைத\ பா)IO வா)Iைத ெசாH`தH - ந]IதரM  

• aWX 5 ெமாழிெபய)\c (ஆ;கிலM - தமிQ) 

• aWX 6 படIைத பா)IO வா)Iைத ெசாH`தH - கSனM  

• aWX 7 சமநிைல உைட\c 

 

நிைல 1 

 

• aWX 1 PZ\படIதிH அைடயாளM காR]தH - இலP (ேகRக\ப]M 

வ:னாவ:WP ஏWப ெகா]Cக\பRட ெவ_ேவX படIதிH இKUO சFயான 

படIைத அைடயாளM காR]தH) 

• aWX 2 படIைத பா)IO தமிழிH ெசாH`க (எD, எZIO, உய:), ெமd , 

ெபாKRகA, etc.,) - ந]IதரM  

• aWX 3 ஆ;கில வா)IைதCP இைணயான தமிQ வா)Iைதகைள 

ெசாH`தH - இலP, ந]IதரM, கSனM (எ கா : come வா ) 

• aWX 4 எதி)ெசாH ெசாH`க (ேகRக\ப]M வா)IைதCP ஏWற எதி)ெசாH 

தமிழிH ெசாH`தH) (எ கா : பகH x இர}) 



  
 

• aWX 5 வ:]பRட எZIOCகைள கDடறிக - ெகா]Cக\பRட படIதி7 

உதவ:~ட7 வ:]பRட எZIOCகைள ெசாH`தH எகா 1(அண: __ (M H �; 2 

__ Mமா (ஆ எ அ)  

• aWX 6 சமநிைல உைட\c 

நிைல 2 

LதH aWறிH ெவளBேயWறM இHைல. LதலிரD] aWறிH ஒKபதிலாவO 

bறினாH h7றாM aWXCP தPதி அைடவா)கA. 

 

• aWX 1:  படIைத பா)IO தமிழிH ெமாழிெபய)Cக}M  

• aWX 2: ஆ;கில வா)Iைதைய தமிழிH ெமாழிெபய)Cக}M. (பட;கA 

ெகா]Cக\பட மாRடாO)  

• aWX 3:  படIைத பா)IO ெகா]Cக\பR]Aள 3 தமிQ வா)IைதகளBH 

இKUO சFயான வா)Iைதைய  கD]ப:SCக}M-  

• aWX 4:  தமிQ வா)Iைதைய பSIO அதைன ஆ;கிலIதிH 

ெமாழிெபய)Cக}M   

• aWX 5:  ஆ;கில வா)Iைதைய தமிழிH ெமாழிெபய)IO, அத7 

எதி)�ெசாHைல கD]ப:SCக ேவD]M.  

• aWX 6:  ஆ;கில வா)Iைதைய தமிழிH ெமாழிெபய)IO, வ:ைடயாக 

ெகா]Cக\பR]Aள தமிQ வா)Iைதய:H வ:]பRட எZIைத நிற\ப}M. 

தமிழிH PறிH-ெநSH ெதFUதிK\பO நHலO. வ:ைடைய எளBதாக ெசாHல 

ஏOவாக இKCPM.  

• aWX 7:  ெகா]Cக\பR]Aள தமிQ எZIOCகைள சFயாக வFைச\ப]Iதி 

வா)Iைதயாக bற}M. அ_வா)IைதகளB7 அ)IதLM bற}M.  

• aWX 8:  ஆ;கில வாCகியIைத தமிழிH ெமாழிெபய)Cக}M. LZைமயான 

சFயான பதிHகA தா7 ஏWXC ெகாAள\ப]M.  

நிைல 3 

ஒKபதிலாவO bறினாH h7றாM aWXCP தPதி அைடவா)கA. LதலிரD] 

aWX மதி\ெபDகA இXதியாக சமநிைல உைடCக உபேயாகM ெகாAள\ப]M. 

 

• aWX 1: எ7 ெபய) எ7ன ? / Name an object, location, person/professional.  

• aWX 2: நிH கவனB ெசாH  / Similar words with different pronunciations will be given 



  
 

• aWX 3: ஒளBUதிKCPM வா)Iைதைய கD]ப:S  /Scrambled words,missing letters, 

crosswords  

• aWX 4: cதி) cைனயலாM வாK;கA: 4 /letter crossword puzzle with 4words.Each 

word will have hidden clue. 

• aWX 5: cதியன cFUOெகாAேவாM: L\பO வ:னாS PXMபடM ஒ7X 

காDப:Cக\பR] அதிலிKUO ேகAவ:கA ேகRக\பR] தமிழிH பதிH 

எதி)பா)Cக\ப]M. 

சமநிைல உைட\c: யா) இவ) ?  

ெகா]Cக\பR]Aள படIைத பா)IO (ப:ரபலM, கலா�சாரM, இடM, வ:ைளயாR] 

மWXM இலCகியM) அைத\பWறி ெதFUதவWைற bறேவD]M. ெமாIத சFயான 

பதிHகA ெபாXIO மதி\ெபD வழ;க\ப]M. 

 

நிைல 4 

 

aWX 1. எதிKM ெபாK�M ( A. எதி)�ெசாH & B. ெபாKA bறH)- No elimination 

எதி)�ெசாH : Antonyms, ெகா]CகபRட வாரIைதCP எதி)�ெசாH bற ேவD]M. 

(within 30 seconds ) (எ.கா) 1. L7 * ப:7 2. ஆD * ெபD 

ெபாKA bறH/சம�ெசாH Synonyms, ெகா]CகபRட வாரIைதCP இைணயான 

ெபாKA உAள ெசாHைலC bற}M ( within 30 seconds ) எ.கா. அMமா= அ7ைன, 

அ\பா= தUைத 

aWX 2. இலCகண�aWX - வ:ைன�ெசாH ெகாD] வாCகியM அைமIதH – Elimination 

Conjugate the given verb in Tamil based on the specified pronoun and tense (past/future). 

ெகா]CகபRட வ:ைன�ெசாHைல Pறி\ப:Rட மாWX\ெபயKCPM, காலIதிWPM 

ஏWப வSவைமIO தமிழிH பதிH bற}M. (within 30 seconds ) (எ.கா) 1. (I , dance) in 

past tense / இறUத காலM.- நா7 ஆSேன7.; 2. (You , read) in future tense / எதி)காலM – 

ந6 பS\பாd. 

aWX 3. படM பா)IO or ேச)IO ெசாH (இKேவX பட;களBலிKUO ேவX ஒK 

ெசாH கD]ப:SIதH) - Elimination 

Look at both given pictures and pick one suitable letter from each to find a new word 

ெகா]Cக\பR]Aள இK பட;களBலிKUO ஒK எZIைதC ேத)Uெத]IO cதிய 

ெசாHைலC கD]ப:SIதH (within 30 seconds ) 

  

 

 

 



  
 

(எ.கா)  

a.   

உ\c & மா = உ\cமா 

b.   

bைட & பUO = bைட\பUO 

 

aWX 4. கைலUத or ஒளBUதிKCPM வா)IைதையC கD]ப:S. Jumbled words (within 30 

seconds) 

எ.கா= ேவDளாைம – ேவளாDைம 

aWX 5. ஒKெசாH இK ெபாKA & ஒலி மாWறM. இK வைக ேகAவ:கA 

ேகRக\ப]M. (within 30 seconds ) 

வைக/Option 1: ஒK ெசாH இK ெபாKA, ெகா]Cக\பRட ெசாHைல\ பSIO 

அதJைடய இK ெபாKைள~M bற}M, ஆ;கில வா)Iைத ெகாD]M 

வ:ளCகலாM. LSUதவைர தமிழிH LயWசிCக}M. 

எ.கா : ஆX - river / 6, எD ; பS - step/ read கWபO; 

வைக 2/Option 2: ஓெரZIO ஒலி மாWறM ெகா]Cக\பRட இK ெசாWகைள சFயான 

உ�சF\cட7 பSIO அதJைடய இK ெபாKைள~M bற}M.  

எ.கா.1 : பனB : பண: - ெபாKA snow/ ேவைல work;  

எ.கா.2 : வலி : வழி - ெபாKA pain/ பாைத path;  

aWறிH ெகா]Cக\பRட ெசாWகA அைனIOM நிைல 2, 3, 4 (பாடM 12 வைர) 

பாட\பPதிகளBKUO வKM. ேம`M, வP\பைறய:H ஆசிFய)கA பய7ப]Iத\பRட 

ெசாH அகராதிய:லிKUO வKM. All words relating to the round will be asked from nilai 2,3,4 

materials and from the words that were used in the class. 

aWX 6. PXCெகZIO\ ேபாRS - சமநிைல உைட\c 

நிைல – 5, 6, 7 - வ:திLைறகA தனBேய இைணCக\பR]AளO 

 


