Round / சுற் று 1: ( No Elimination. Scores will be used as tie-breaker in later rounds)
எதிர்சச
் சொல் : Antonyms
ககொடுக்கபட்ட வொர்த்ததக்கு எதிர்ச்கசொல் கூற வவண்டும் . (within 30 seconds )
(எ.கொ)
1. முன் * பின்
2. ஆண் * கபண்

Round 2/சுற் று 2 ( No Elimination. Scores will be used as tie-breaker in later
rounds) (
சமச்சசொல் Synonyms
ககொடுக்கப் பட்ட கசொல் லிற் கு இதணயொன கபொருள் உள் ள கசொல் தல கூறவும்
( within 30 seconds )

எ.கொ.
அம் மொ= அன் தன
அப்பொ= தந்தத

Round / சுற் று 3: (Elimination Round)

Conjugate the given verb in Tamil based on the specified pronoun and tense (past/future).
சகொடுக்கப் பட்ட வினைச்சசொல் னல குறிப் பிட்ட மொற் றுப் சபயருக்கும் ,
கொலத்திற் கும் ஏற் ப வடிவனமத்து தமிழில் பதில் கூறவும் . ( within 30 seconds )

(எ.கொ)
1. (I , dance) in past tense / இறந்த கொலம் .
நொன் ஆடிவனன் .
2. (You , read) in future tense / எதிர் கொலம் .
நீ படிப்பொய் .

Round 4 / சுற் று 4 இரு வனக ககள் விகள் ககட்கப் படும் .
( within 30 seconds )

வனக 1 : ஒரு சசொல் இரு சபொருள்
ககொடுக்கப்பட்ட கசொல் தலப் படித்து அதனுதடய இரு சபொருனளயும் கூறவும்
ஆங் கில வொர்த்தத ககொண்டு விளக்கலொம் . தமிழில் விளக்க முயற் சி கசய் யவும் .
எ.கொ : ஆறு - river / 6, எண்
படி - step/ read கற் பது
வனக 2 : ஓசரழுத்து ஒலி மொற் றம்
ககொடுக்கப்பட்ட இரு கசொற் கதள சரியொன உச்சரிப்புடன் படித்து அதனுதடய இரு
சபொருனளயும் கூறவும் .
எ.கொ.1 : பனி : பணி
கபொருள் snow/ வவதல work
எ.கொ. 2
வலி : வழி
கபொருள் pain/path பொதத
ஆங் கில வொர்த்தத ககொண்டு விளக்கலொம் . தமிழில் விளக்க முயற் சி கசய் யவும் .
சுற் றில் ககொடுக்கப்பட்ட கசொற் கள் அதனத்தும் நிதல 2, 3, 4 (பொடம் 12 வதர)
பொடப்பகுதிகளிருந்து வரும் . வமலும் , வகுப்பதறயில் ஆசிரியர்கள் பயன் படுத்தப்பட்ட
கசொல் அகரொதியிலிருந்து வரும் .
All words relating to the round will be asked from nilai 2,3,4 ( upto chapter 12)materials and from the
words that were used in the class.

Round / சுற் று 5: (Elimination Round)
( within 30 seconds )

Jumbled words / எழுத்துக்கதள சரி கசய் து வொர்த்தததய கண்டுபிடிக்கவும் .
(எ.கொ)
1. வில் க -- கல் வி

2. கத்ருது -- கருத்து

Tell Five related Tamil words for a given theme word in Tamil -- within 30 seconds
( ககொடுக்கப்பட்டுள் ள கருப்கபொருள் சொர்ந்த தமிழ் வொர்த்ததக்கு (theme word
) கபொருத்தமொன ஐந்து வொர்த்ததகதள முப் பது
வினொடிகளுக்குள் கூறவும் ) .

(எ.கொ)

: The given theme word is school (ககொடுக்கப்பட்டுள் ள வொர்த்னத “பள் ளிக்கூடம் ” )

some acceptable words - ஒரு சில சபொருந் தும் வொர்த்ததகள் : ஆசிரியர் ,ஆசிரினய
,மொணவை் ,மொணவி ,புத்தகம்
some unacceptable words - ஒரு சில சபொருந் தொத வொர்த்ததகள் : கபன் சில் , புக் ,பஸ் ,
வபப்பர்

