தமிழ்த்ததனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
தமிழ்த்ததனீ தபாட்டி விதிமுகைேள் மற்றும் விவரங்ேள்
நிலைகள் மற்றும் வயது வரம்பு [Levels and Age limits]
தமிழ்ப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமம "தமிழ்த் மதனீ" மபாட்டியில் பங்கு பபறலாம்
நிலலகள்

வயது வரம்பு1

மகள்வி வடிவம்3

அரும்புகள்

8 வயது வலர

▪

படங்கள் பார்த்துஅவற்றிற்கு இலணயான தமிழ்ச்
ப ாற்கள் கூறுதல்

▪

ஆங்கிலச் ப ாற்களுக்கு இலணயான தமிழ்ச்
ப ாற்கள் கூறுதல்

மலர்கள்

கனிகள்

1

12 வயது வலர

▪

தமிழ்ச் ப ாற்கலை தவறின்றிப் படித்து ஆங்கிலப்
பபாருள்கள் கூறுதல்

17 வயது வலர

▪

பபாது அறிவு வினாடி வினா (முற்றிலும் தமிழில்)2

▪

பபாது அறிவு வினாடி வினா (முற்றிலும் தமிழில்) 2

▪

"ஒரு வார்த்லத ஒரு லட் ம்" வடிவத்தில் தமிழ்ச்

ப ால் விலையாட்டு*

Age as of June 30, 2019

2

இதற்குண்டான ப ால் வங்கியும் மகள்வி பதிலும் முன்னமம வழங்கப்படும்

3

பல அணிகள் ம மதிப்பபண்கள் பபற்றால், அலத தவிர்க்க (Tie-breaker) " வால் சுற்று" நடத்தப்படும்.

அதற்கான விவரங்கள் மபாட்டி விதிகள் பக்கத்தில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ைன.

அரும்புேள் நிகை
சுற்று (Round)
படம் பார்த்து பபயர் ப ால்

விளக்கம் மற்றும் உதாரணம் (Description and Example)
Time limit - 6 secs/picture (5+5)
Format
●

A picture will be displayed on the screen. The
participant must say the correct Tamil word for the
corresponding picture. Each team will be given 5
pictures in 2 rounds and the participants must answer
as much correct words as possible in the given time.
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Example:
●

A picture of “Squirrel” will be shown and the
participants should answer as “அணில்”

●

பமாழி பபயர்த்தல்

For each correct answer 1 point will be awarded.

Time limit - 6 secs/word (5+5)
Format
●

A set of English words will be shown to the participants
and they have to translate to the right Tamil words.
Example

வால் சுற்று (Tie-Breaker
Round) (அரும்புேள் நிகை)
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●

Elephant – யாலன, Boat – படகு, Ant – எறும்பு etc.,

●

For each correct answer 1 point will be awarded.

Time - 30 seconds to look & 30 seconds to answer. (60 seconds
total)
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Format ●

The participants will be shown group of pictures for 30
seconds.

●

For the next 30 seconds they can tell as many names of
the pictures in Tamil that they have seen in the
previous slide.

●

For each correct answer 1 point will be awarded.

Example

பாடத்திட்டம் [Syllabus] - அரும்புேள் நிகை
For the படம் பார்த்து பபயர் ப ால் and பமாழி பபயர்த்தல் rounds, the pictures/words will be
based on daily common usage of the Tamil language and the words that the kids are already
learning in their school and at home.

No predefined syllabus will be sent for the participants.
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மைர்கள் நிலை
சுற்று (Round)
வாசித்தல் & பமாழி பபயர்த்தல்

விளக்கம் மற்றும் உதாரணம் (Description and Example)
Time limit - 6 secs/word (5+5)
Format
●

A set of 10 Thamizh words will be shown to the
participants. They have to READ it out loud
correctly with proper pronunciation and give the
corresponding English meaning.

●

The points will be divided equally for reading and
saying the correct English meaning.
Example

●

நாற்காலி- chair, ஆசிரியர்- teacher, நண்பன்-friend
etc.

●

1 point will be awarded for reading correctly & 1
point will be awarded for correct English meaning.
(1+1)

வினாடி-வினா

Time Limit – 10 secs/question (5+5)
Format
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●

General knowledge questions and answers in
standard format.

●

Answer 10 questions within the given time.

●

The answers should be given only after the question
is complete. Otherwise, the team will not be awarded
the points.

●

Either student in the team can answer the question.
The correct answer will be awarded a point.
Example

●

தமிழ் நாட்டின் மாநில விலையாட்டு எது?
கபடி

•
வால் சுற்று (Tie-Breaker
Round) (மைர்கள் நிலை)

For each correct answer 1 point will be awarded.

Time - 30 secs/slide
Format –
●

Find as many meaningful Thamizh words and state
their corresponding English meanings from the
given jumbled letter matrix (3x3/4x4 ) within the
given time.

●

Points will be awarded ONLY for finding both the
Thamizh word and giving the correct English
meaning for that word.
Example : கடிதம் (letter), ஓய்வு (rest), கடல் (sea),
கடி(bite), கல் (stone)

•

1 point will be awarded for both, finding & giving
English meaning for the found Tamil word.
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பாடத்திட்டம் [Syllabus] - மைர்கள் நிலை
வாசித்தல் & பமாழி பபயர்த்தல் சுற்று
Translation vocabulary words will be will be based on daily common usage of the Tamil
language and words that the kids are already learning in their school and at home. No

predefined syllabus will be sent to the participants.
வினாடி-வினா சுற்று
•

Questions from a predefined syllabus will be given to the participants.

•

150 questions and answers will be provided for Regional/Zonal competition

•

Additional 150 questions and answers will be provided for Semi Final and Final
rounds for the winners of the Zonal round.

•

To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 300 questions assigned as
syllabus.
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ேனிேள் நிகை
சுற்று (Round)
வினாடி-வினா

விளக்கம் மற்றும் உதாரணம் (Description and Example)
Time Limit – 10 secs/question (5+5)
Format
●

General knowledge questions and answers in standard
format.

●

From the given set of பழமமாழிகள், questions will be
asked based either with beginning or ending words.

●

Participants are expected to be fluent with both
questions and answers.
(Quiz will either be in a question & answer format
(standard) OR answer& question format (Jeopardy)

●

Answer 10 questions within the given time.

●

The answers should be given only after the question is
completely communicated. Either student in the team
can answer the question. The correct answer will be
awarded points.

●
Version: 5.1
Date: 06.May.2019

For every correct answer 1 point will be awarded.

7

தமிழ்த்ததனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு

Example:

❖

தமிழ்நாட்டில் உள்ை முக்கிய ர்மவமத விமான
நிலலயங்கள் எங்குள்ைன?

❖
❖

ப ன்லன , மகாலவ , திருச்சி , மதுலர
“ஒரு” எனத் பதாடங்கும் பழபமாழி ஒன்லறக் கூறு?
ஒரு பாலனச் ம ாற்றுக்கு ஒரு ம ாறு பதம்.
Alexander Graham Bell.
பதாலலமபசிலயக் கண்டு பிடித்தவர் யார்?

ப ால் விலையாட்டு

Time Limit – 60 seconds for 5 words (5+5)
Format
❖ Participant in a team will try to find the “Tamil” word
based on the clues given by their teammate. (Similar to
“ஒரு வார்த்லத ஒரு லட் ம்” format)
❖ Total of 10 words will be given. (6 words will be directly
from syllabus and 4 words will be from out of syllabus
yet related to the words given in syllabus)
❖ Find as many words within the given time. Each clue
and response can only be in single word
❖ Only relevant clues relating to the word can be
provided.
❖ Only 3 relevant clues can be provided to find a word.
❖ The clues should be given only in Tamil (Clues may be
synonyms, antonyms, nouns, verbs, adjectives, rhyming
words etc…)
❖ No action or hand gesturing allowed.
❖ For every correct answer 1 point will be awarded.
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Example
•

ககொடுக்கப்பட்ட வொர்த்தை - அரண்மதை

குறிப்பு ககொடுப்பவர் ----- கண்டு பிடிப்பவர்

•

அரசர்

----

மன்ைர்

வசிப்பது

----

அரண்மதை

ககொடுக்கப்பட்ட வொர்த்தை - கொகம்
குறிப்பு ககொடுப்பவர் ----- கண்டு பிடிப்பவர்

வால் சுற்று (Tie-Breaker
Round)

(ேனிேள் நிலை)

பறலவ

----

கிளி

கருப்பு

----

குயில்

கலரயும்

----

காகம்

Time - 30 seconds/slide
Format •

Find as many meaningful Thamizh words and state
their corresponding English meanings from the given
jumbled letter matrix (3x3/4x4 ) within the given
time.

•

Points will be awarded ONLY for finding both the
Thamizh word and giving the correct English meaning
for that word.
Example : கடிதம் (letter), ஓய்வு (rest), கடல் (sea),
கடி(bite), கல் (stone)

•

1 point will be awarded for both finding & giving
English meaning for the found Tamil word.
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பாடத்திட்டம் [Syllabus]
வினாடி-வினா
•
•
•

150 questions & answers and 50 Pazhamozhikal will be provided as syllabus for the Regional/Zonal competition.
Additional 150 questions & answers and 50 Pazhamozhikal will be provided for Semifinal and Final rounds.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 300 questions & answers and 100 Pazhamozhikal assigned
as syllabus.

ப ால் விலையாட்டு:
•
•
•

200 words will be provided as syllabus for the Zonal competition.
Additional 200 words will be provided for Semifinal and Final rounds.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 400 words assigned as syllabus.

பாடத்திட்டம் [Syllabus]
அரும்புகள் நிலை:
சுற்று (Round) :
➢

படம் பார்த்து பபயர் ப ால்

➢

பமாழி பபயர்த்தல்

➢

RECOMMENDED : For the படம் பார்த்து பபயர் ப ால் and ப ாழி பபயர்த்தல் rounds, the

NO PREDEFINED SYLLABUS WILL BE GIVEN TO THE PARTICIPANTS.

NO PREDEFINED SYLLABUS WILL BE GIVEN TO THE PARTICIPANTS.

pictures/words will be based on daily common usage of the Tamil language and words that the kids are
already learning in their school and at home.

மலர்கள் நிலல:
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சுற்று (Round) :
➢

வாசித்தல் & பமாழி பபயர்த்தல் : NO PREDEFINED SYLLABUS WILL BE GIVEN TO THE PARTICIPANTS.
Translation vocabulary words will be will be based on daily common usage of the Tamil language and
words that the kids are already learning in their school and at home.

➢ வினாடி-வினா :
•
•
•

150 questions & answers will be provided as syllabus for the Regional/Zonal competition.
Additional 150 questions & answers will be provided for Semifinal and Final rounds.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 300 questions & answers assigned as syllabus.

PLEASE SEE BELOW THE 150 QUESTIONS AND ANSWERS FOR மலர்கள் - வினாடி
வினா ROUND:

1. அபமரிக்காவின் மதசிய பறலவ எது?

பவண்தலலக் கழுகு (Bald Eagle)

2. அபமரிக்காவின் மதசிய விலங்கு எது?

அபமரிக்க காட்டு எருலம

3. அபமரிக்காவில் ஓடும் மிக நீைமான ஆறு எது?

மிசிசிப்பி ஆறு

4. அபமரிக்கா சுதந்திர தினம் எப்பபாழுது

சூலல 4

5. அபமரிக்காவின் காந்தி என்று

மார்ட்டின் லூதர் கிங் (Martin Luther

6. அபமரிக்காவில் குடியரசுத்தலலவர்

முப்பத்து ஐந்து (35)

7. இலங்லகக்கு எந்த ஆண்டு சுதந்திரம்

பிப்ரவரி 4, 1948

8. எகிப்து நாட்டின் நாணயத்தின் பபயர் என்ன?

பவுண்ட்

9. ஐமராப்பிய நாடுகளில் பபாதுவாக

யூமரா

10. மநாபல் பரில அதிகம் பபற்ற நாடு எது?

அபமரிக்கா

11. அமம ான் காடுகள் எந்த கண்டத்தில் உள்ைது?

பதன் அபமரிக்கா

12. மபசும் படத்லத கண்டுபிடித்த திலரப்பட

வார்னர் பிரதர்ஸ் (Warner Brothers)

பகாண்டாடப்படுகிறது ?

அலழக்கப்படுபவர் யார்?

ஆவதற்கான குலறந்தபட் வயது என்ன?

(American Bison)

King Jr.)

கிலடத்தது?

பயன்படுத்தப்படும் நாணயத்தின் பபயர் என்ன?

நிறுவனம் எது?
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13. உலகிமலமய அதிகமாக மதன் உற்பத்தி

அபமரிக்கா

14. உலகத்திமலமய மிக உயரமான ஏரி எது?

பதன் அபமரிக்காவில் உள்ை

ப ய்யும் நாடு எது?

டிட்டிக்காக்கா ஏரி (Lake Titicaca in
South America)
15. உலகின் மிகப்பபரிய தீபகற்பம் எது?

அமரபியா

16. உலகத்திமலமய மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?

மதவலத நீர்வீழ்ச்சி - பவனிசுலா
(Angel Falls - Venezuela)

17. உலகின் மிகப் பபரிய பாலலவனம் எது?

ஹாரா பாலலவனம்

18. உலகில் ஓடும் மிக நீைமான ஆறு

லநல் நதி - 6,650 கிமலாமீட்டர்கள்

19. உலகம் \ பூமி எத்தலன கண்டங்கைாக

ஏழு (7) கண்டங்கைாக

20. எந்த நாடு பபண்களுக்கு முதன்முதலில் ஓட்டு

நியூசிலாந்து(Newzeland)

21. இந்தியாவின் மகாதுலம கைஞ்சியமாக திகழும்

பஞ் ாப்

22. வட இந்தியாலவ பதன் இந்தியாவிலிருந்து

விந்திய மலலத்பதாடர்

எது?எவ்வைவு நீைம் ?
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது?
உரிலம அளித்தது?
மாநிலம் எது?

பிரிக்கும் மலலத்பதாடர் எது?

23. காடுகள் அதிகம் உள்ை இந்திய மாநிலம் எது?

மத்திய பிரமத ம்

24. இந்தியாவின் பவனீஸ் என்றலழக்கப்படும்

ஆலப்புழா

25. இந்தியாவில் மக்கள்பதாலக அதிகமுள்ை

உத்தரப் பிரமத ம்

26. இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த இலக்கிய விருது

ஞான பீட விருது

27. இந்தியாவில் உள்ை பாலலவனம் பபயர் என்ன?

தார் பாலலவனம்

28. பூப்பந்தாட்டம் எந்த நாட்டில் துவங்கப்பட்டது?

இந்தியா

29. இந்தியபபருங்கடலில் பரவிக் கிலடக்கும் சுமார்

மாலத்தீவு

நகரம் எது?

மாநிலம் எது?
எது?

1200 பவைத்தீவுகளின் கூட்டம் எவ்வாறு
அலழக்கப்படுகிறது?

30. குருமதவ் என்று அலழக்கப்பட்ட கவிஞர் யார்?
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31. இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் நிலக்கடலல

குஜராத்

32. ஒலிம்பிக் பந்தயங்களில் இந்திய எந்த ஆண்டு

1900 ஆண்டு

அதிகம் உற்பத்தியாகிறது?

முதன் முதலாக பங்மகற்றது?
33. இந்தியாவில் அதிக அைவில் கிலடக்கும்
கனிமம் எது?

34. மகாத்மா காந்தியின் சுய ரிலதயின் பபயர்

நிலக்கரி
த்திய ம ாதலன

என்ன?
35. அப்துல்கலாமின் சுய ரிலதயின் பபயர் என்ன?

அக்னிச்சிறகுகள்

36. விண்பவளிக்கு ப ன்று வந்த முதல் இந்தியப்

கல்பனா ாவ்லா (Kalpana Chawla)

37. மகாலார் தங்கச் சுரங்கம் எங்குள்ைது?

கர்நாடகம்

38. இந்தியாவில் காண்டாமிருகம் எந்த மாநிலத்தில்

அஸ்ஸாம்

39. இந்தியாவின் மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?

குன்சிக்கல் நீர்வீழ்ச்சி (கர்நாடகா)

40. இந்திய மதசிய பகாடியில் உள்ை நிறங்கள்

ப ம்மஞ் ள்,பவள்லை,பச்ல

41. தமிழ் நாட்டின் மாநில விலையாட்டு எது?

கபடி

42. தமிழ்நாட்டின் மாநில பறலவ எது?

மரகதப் புறா

43. தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் எது?

பலன மரம்

44. தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு எது?

வலரயாடு

45. தமிழ்நாட்டின் மாநில மலர் எது?

ப ங்காந்தள் மலர்

46. தமிழ் நாட்டின் மாநில பழம் எது?

பலாப்பழம்

47. தமிழ்நாட்டின் மாநில நடனம் எது?

பரதநாட்டியம்

48. தமிழ்நாட்டின் தலல நகரம் எது?

ப ன்லன

49. தமிழ்நாட்டில் உள்ை மாவட்டங்களின்

முப்பத்தி இரண்டு (32)

50. தமிழகத்தின் உயரமான மலல உச்சி எது?

பதாட்டபபட்டா

51. தமிழகத்தின் பதற்கு முலன எது?

கன்னியாகுமரி

52. தமிழகத்தின் நீைமான நதி எது?

காமவரி

53. தமிழகத்தின் உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?

தலலயாறு நீர்வீழ்ச்சி

பபண்மணி யார்?

அதிகம் காணப்படுகிறது?

என்ன?

எண்ணிக்லக என்ன?
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54. தமிழ்நாட்டில் மலலகளின் ராணி என்று

ஊட்டி

55. தமிழ்நாட்டில் மலலகளின் இைவரசி என்று

பகாலடக்கானல்

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?

56. கன்னியாகுமரியில் கூடும் மூன்று கடல்கள்

அ .வங்காை விரிகுடா ஆ.

57. ஏலழகளின் ஊட்டி என்று அலழக்கப்படுவது

ஏற்காடு

என்ன?

இந்தியப்பபருங்கடல் இ. அரபிக்கடல்

எந்த ஊர்?
58. தமிழகத்தின் பநற்கைஞ்சியம் என்று

தஞ்ல அல்லது தஞ் ாவூர்

59. பதன்இந்தியாவின் மான்ப ஸ்டர் என்று

மகாலவ அல்லது மகாயம்புத்தூர்

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?

60. பதன்இந்தியாவின் ஆக்ஸ்மபார்ட் என்று

பாலையங்மகாட்லட

61. தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்லத என்று

திரு. மலறமலல அடிகள்

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
அலழக்கப்படுபவர் யார்?

62. கனக லப சுப்புரத்தினம் என்பது யாருலடய

திரு. பாரதிதா ன்

63. தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு இல அலமத்தவர் யார்?

திரு. எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்

64. தமிழ்நாட்டு அரசு கலல இலக்கியம் நாடகம்

கலலமாமணி

இயற்பபயர் ?

ஆகிய துலறக்கு வழங்கும் விருதின் பபயர்
என்ன?

65. எந்த இலக்கியம் மிகவும் பழலம வாய்ந்த

ங்க இலக்கியம்

இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது?
66. திருவருட்பாலவ எழுதியவர் யார்?

இராமலிங்க அடிகள்

67. திரு.வி.க. வின் சிறப்புப் பபயர் என்ன?

தமிழ்த் பதன்றல்

68. பவளிநாட்டில் இருந்து வந்து தமிழில் காப்பியம்

வீரமாமுனிவர்

69. திராவிட பமாழியியல் ஆய்வின் தந்லத யார்?

கால்டுபவல்

70. புராணங்கள் பமாத்தம் எத்தலன?

பதிபனட்டு (18)

71. ஒமர கல்லில் உருவங்கள் எந்த மன்னர்

முதலாம் நரசிம்ம பல்லவ மன்னன்

இயற்றியவர் யார்?

காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது?

Version: 5.1
Date: 06.May.2019

14

தமிழ்த்ததனீ - பங்தேற்பாளர் கேதேடு
72. சுதந்திர மபாராட்டம் பதாடர்பாக அமரர் கல்கி

அலலஓல

73. ம ர மன்னர்கலைப் மபாற்றிப் பாடப்பபற்ற நூல்

பதிற்றுப்பத்து

எழுதிய நாவல் எது?
எது?

74. தமிழ் இலக்கியத்தில் 98 பூக்கலை

குறிஞ்சிப்பாட்டு

75. பல்லவர்களின் தலலநகரம் எது?

காஞ்சிபுரம்

76. பண்லடய காலத்தில் ம ர நாடாக இருந்தது

மகரைா

77. மயிலுக்கு மபார்லவ அளித்த மன்னர் யார்?

மபகன்

78. கண்ணகியின் கால் சிலம்பு எந்த கற்கலைக்

மாணிக்கம்

79. பதன்னிந்தியாவில் சுயமரியாலத இயக்கம்

ஈ.மவ.இராம ாமி (பபரியார்)

80. பாஞ் ாலி பதம் நூலல எழுதியவர் யார்?

பாரதியார்

81. மனித உடலில் எத்தலன லிட்டர் ரத்தம்

5 முதல் 6 லிட்டர் வலர

82. மனித உடலில் உள்ை எலும்புகள் எத்தலன ?

இருநூற்றி ஆறு (206)

83. பகாழுப்பில் கலரயும் உயிர்ச் த்து எது?

லவட்டமின் எ (A )

84. நீரில் கலரயும் உயிர்ச் த்து எது?

லவட்டமின் சி (C )

85. மனித உடலின் நீைமான எலும்பு எது ?

பதாலட எலும்பு

வரில ப்படுத்தும் இலக்கியம் எது?

எது?

பகாண்டது?

யாரால் துவங்கப்பட்டது?

இருக்கும்?

86. மனிதனின் உடலில் உள்ை தண்ணீரின் அைவு

60 தவீதம் (60%)

87. நம் உடலின் ரா ரி பவப்பநிலல எவ்வைவு

98.6 பாரன்ஹீட்

88. உடல் எலடயில் மூலையின் பங்கு எத்தலன

நூற்றுக்கு மூன்று தவீதம்

89. மனிதத் தலல எத்தலன எலும்புகைால் ஆனது?

இருபத்தி இரண்டு (22) எலும்பு

90. மனித உடலில் நரம்புகள் இல்லாத இரத்தம்

நகம், முடி

91. அதிக ஆண்டுகள் வாழும் உயிரினம் எது?

திமிங்கலம்

92. பாலல தயிராக்குவது எது?

ஈஸ்ட்

எத்தலன தவீதம்?
டிகிரி?

தவீதம் ?

பாயாத பகுதிகள் எது?
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93. முதலல எத்தலன ஆண்டுகள் உயிர் வாழும் ?

எழுபது (70) முதல் நூறு (100)

94. கடல்வாழ் இனங்களில் முட்லடயிட்டு

திமிங்கலம்

ஆண்டுகள்

குஞ்சுபபாரிக்காத இனம் எது?
95. நின்று பகாண்மட உறங்கும் விலங்கு எது?

குதிலர

96. பின்மனாக்கி பறக்கக்கூடிய பறலவ எது?

ஹம்மிங் மபர்ட் (Humming Bird)

97. ஆஸ்ட்ரிச் பறலவ மணிக்கு எதலன

பறக்க முடியாத பறலவ இது.

98. மிகப்பழலமயான பல்லியின விலங்கு எது?

உடும்பு

99. பாம்புகள் எந்த இனத்லத ம ர்ந்தலவ?

பல்லி

100.

வரிக்குதிலரயின் மவகம் என்ன?

மணிக்கு 65 கிமலா மீட்டர்

101.

முதன் முதலாக விண்பவளிக்கு

பகாலம்பியா

102.

நிலாவின் விட்டம் எவ்வைவு?

2160 லமல்கள்

103.

பூமிலய விட னிக்கிரகம் எத்தலன மடங்கு

740 மடங்கு

104.

ப வ்வாய்க் கிரகம் சூரியலன சுற்ற

224.7 நாட்கள்

கிமலாமீட்டர் மவகத்தில் பறக்கும்?

மனிதர்கலை ஏற்றிச் ப ன்ற விண்கலம் எது?

பபரியது?

எத்தலன நாட்கள் ஆகிறது?
105.

சூரிய மண்டலத்தில் உள்ை மிகச் சிறிய

புதன் கிரகம்

106.

சூரிய மண்டலத்தில் உள்ை மிகப் பபரிய

ஜுபிடர் கிரகம்

கிரகம் எது?
கிரகம் எது?

107.

சூரிய மண்டலத்தில் உள்ை மிகக்

குளிர்ச்சியான கிரகம் எது?

108.

னிக்கிரகம் சூரியலன சுற்ற எத்தலன

யுமரனஸ் கிரகம்
23 ஆண்டுகள்

ஆண்டுகள் ஆகிறது?
109.

சூரிய மண்டலத்தில் எந்த கிரகம் அதிகம்

நிலாக்கலை பகாண்டது?

110.

ந்திரன் பூமியிலிருந்து எவ்வைவு

ஜுபிடர் கிரகம்
3.8 லட் ம் கிமலா மீட்டர்கள்

பதாலலவில் இருக்கிறது?
111. பூமிக்கு அருகில் உள்ை மகாள் எது?

ப வ்வாய்க் கிரகம்

112.

ஆக்ஸிஜன்

ஓம ான் வாயு மண்டலம் எதனால்

உருவானது?
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113.

பூமியிலிருந்து ந்திரனுக்கு ப ல்ல

114.

சூரியன் பூமியிலிருந்து எவ்வைவு தூரத்தில்

எவ்வைவு நாட்கள் ஆகும்?

3 நாட்கள்
150 மில்லியன் கிமலா மீட்டர்கள்

உள்ைது?
115.

ஜூபிடர் கிரகத்திற்கு பமாத்தம் எத்தலன

67 நிலாக்கள்

116.

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல்

பிரித்வி

நிலாக்கள் உள்ைது?

ஏவுகலணயின் பபயர் என்ன?
117.

இந்தியாவில் ப ய்யப்பட்ட முதல்

ப யற்லகக்மகாள் எது?

118.

ந்திரனில் பபாருட்கள் மிதப்பதற்க்குக்

காரணம் என்ன?

ஆர்யபட்டா

ந்திரனில் ஈர்ப்பு வில பூமியில்
உள்ைலத விட 1\6 பங்கு மட்டுமம
உள்ைது

119.

வானவில்லில் இல்லாத நிறம் என்ன?

கருப்பு

120.

வண்ண பதாலலக்காட்சியில் பயன்படும்

பச்ல ,நீலம்,சிவப்பு

121.

உலகிமலமய மிக பமதுவாக வைரும் மரம்

மபான் ாய்

அடிப்பலட வண்ணங்கள் யாலவ?
எது?

122.

மிக விலரவில் ஆவியாகக் கூடிய திரவம்

பபட்மரால்

123.

மிக கடினமான தனிமம் எது?

லவரம்

124.

பழங்களின் அர ன் என்றலழக்கப்படும் பழம்

மாம்பழம்

125.

கடல் நீரில் எத்தலன தவீதம் உப்பு

3.5 தவீதம் (3.5%)

126.

உயிரியல் மகாட்பாட்டின் தந்லத யார்?

127.

பதாலலகாட்சிலய கண்டுபிடித்தவர் யார்?

எது?

எது?

உள்ைது?

ார்லஸ் டார்வின் (Charles

Darwin)

பிமலா படய்லர்

பார்ன்ஸ்ஒர்த்(Philo Taylor
Farnsworth)

128.

மின் ார விைக்லக கண்டுபிடித்தவர் யார்?
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129.

ஆகாய விமானத்லத கண்டுபிடித்தவர் யார்?

ஆர்வில் லரட்(Orville Wright) &

130.

விமானம் தயாரிக்க அதிகம் மதலவப்படும்

அலுமினியம் (Aluminium)

வில்பர் லரட்(Wilbur Wright)

உமலாகம் எது?
131.

ஏவுகலண எந்திரத்லத கண்டுபிடித்தவர்

ராபர்ட் எச் காடர்ட் (Robert H

132.

முதன்முதலில் விண்பவளிப் பயணம் ப ய்த

வாலன்டினா

யார்?

வீராங்கலன யார்?

Goddard)

படமரஷ்மகாவா(Valentina
Tereshkova)

133.

மரடியத்லத கண்டுபிடித்தவர்கள் யார்?

மமரி கியூரி (Marie Curie) & பியரி

134.

லகவிைக்கு ஏந்திய காரிலக என்று

பிைாரன்ஸ் லநட்டிங்மகல்

135.

மபாலிமயா தடுப்பு மருந்லத கண்டறிந்தவர்

மஜானஸ் இ. ால்க் (Jonas E Salk)

136.

இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் அபமரிக்க

டிலவட் டி ஐ ன்ஹவர் (Dwight

137.

புவி ஈர்ப்பு வில லய கண்டுபிடித்தவர் யார்?

138.

சீவக சிந்தாமணி நூலல இயற்றியவர் யார்?

திரு. திருத்தக்கத்மதவர்

139.

சிலப்பதிகாரத்லத இயற்றியவர் யார்?

திரு. இைங்மகா அடிகள்

140.

பாரதியாரின் இயற்பபயர் என்ன?

திரு. சுப்பிரமணியம் சின்னசுவாமி

141.

கணித மமலத என்று அலழக்கப்படுபவர்

திரு. சீனிவா இராமானுஜன்

142.

கப்பமலாட்டிய தமிழன் என்று

திரு. வ.உ.சிதம்பரம்பிள்லை

143.

இந்தியாவின் முதல் பபண் ட்டமன்ற

திருமதி. முத்துலட்சுமி பரட்டி

144.

ஆங்கிமலயலர எதிர்த்து ண்லடயிட்ட

திருமதி. இராணி மவலு நாச்சியார்

145.

தமிழ்தாய் வாழ்த்து யாரால் எழுதப்பட்டது?

திரு. மமனான்மணியம்

அலழக்கப்பட்டவர் யார்?
யார்?

குடியரசுத்தலலவர் யார்?

யார்?

அலழக்கப்படுபவர் யார்?
உறுப்பினர் யார்?

முதல் இந்திய அரசி யார்?
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146.

மலலயும் மலல ார்ந்த இடமும் எவ்வாறு

குறிஞ்சி

147.

காடும், காடு ார்ந்த நிலமும் எவ்வாறு

முல்லல

அலழக்கப்படுகிறது?
அலழக்கப்படுகிறது?

148.

வயலும் வயல் ார்ந்த நிலமும் எவ்வாறு

மருதம்

149.

கடலும் கடல் ார்ந்த இடமும் எவ்வாறு

பநய்தல்

அலழக்கப்படுகிறது?
அலழக்கப்படுகிறது?

150.

குறிஞ்சிக்கும் முல்லலக்கும் இலடயில்

அலமந்த பாழ் நிலம் எவ்வாறு

பாலல

அலழக்கப்படுகிறது?

கனிகள் நிலை:
சுற்று (Round) :
➢ வினாடி-வினா:
•

Questions from predefined syllabus will be given to the participants.

•

Participants are expected to be fluent with both questions and answers.

•

The Quiz will either be in a question&answer format (standard) OR
answer&question format (Jeopardy)

•

150 questions & answers and 50 Pazhamozhikal will be provided as syllabus for the
Regional/Zonal competition.
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•

Additional 150 questions & answers and 50 Pazhamozhikal will be provided for
Semifinal and Final rounds.

PLEASE SEE BELOW THE 150 QUESTIONS & ANSWERS, AND பழமமாழி FOR
கனிகள் - வினாடி வினா ROUND:

1. புராணங்கள் பமாத்தம் எத்தலன?

பதிபனட்டு (18)

2. சூரியன் பூமியிலிருந்து எவ்வைவு தூரத்தில்

150 மில்லியன் கிமலா

உள்ைது?
3. ஒலிம்பிக் பந்தயங்களில் இந்திய எந்த ஆண்டு

மீட்டர்கள்
1900 ஆண்டு

முதன் முதலாக பங்மகற்றது?
4. நிலாவின் விட்டம் எவ்வைவு?

2160 லமல்கள்

5. ப வ்வாய்க் கிரகம் சூரியலன சுற்ற எத்தலன

224.7 நாட்கள்

நாட்கள் ஆகிறது?
6.

னிக்கிரகம் சூரியலன சுற்ற எத்தலன

23 ஆண்டுகள்

ஆண்டுகள் ஆகிறது?
7. பூமியிலிருந்து ந்திரனுக்கு ப ல்ல எவ்வைவு

3 நாட்கள்

நாட்கள் ஆகும்?
8. கடல் நீரில் எத்தலன தவீதம் உப்பு உள்ைது?

3.5 தவீதம் (3.5%)

9.

3.8 லட் ம் கிமலா மீட்டர்கள்

ந்திரன் பூமியிலிருந்து எவ்வைவு பதாலலவில்
இருக்கிறது?

10. மனித உடலில் எத்தலன லிட்டர் ரத்தம்

5 முதல் 6 லிட்டர் வலர

இருக்கும்?
11. மனிதனின் உடலில் உள்ை தண்ணீரின் அைவு

60 தவீதம் (60%)

எத்தலன தவீதம்?
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12. ஜூபிடர் கிரகத்திற்கு பமாத்தம் எத்தலன

67 நிலாக்கள்

நிலாக்கள் உள்ைது?
13. பூமிலய விட னிக்கிரகம் எத்தலன மடங்கு

740 மடங்கு

பபரியது?
14. நம் உடலின் ரா ரி பவப்பநிலல எவ்வைவு

98.6 பாரன்ஹீட்

டிகிரி?
15. கன்னியாகுமரியில் கூடும் மூன்று கடல்கள்
என்ன?

அ .வங்காை விரிகுடா ஆ.
இந்தியப்பபருங்கடல் இ.
அரபிக்கடல்

16. அப்துல்கலாமின் சுய ரிலதயின் பபயர் என்ன?

அக்னிச்சிறகுகள்

17. அபமரிக்காவின் மதசிய விலங்கு எது?

அபமரிக்க காட்டு எருலம
(American Bison)

18. உலகிமலமய அதிகமாக மதன் உற்பத்தி

அபமரிக்கா

ப ய்யும் நாடு எது?
19. மநாபல் பரில அதிகம் பபற்ற நாடு எது?

அபமரிக்கா

20. உலகின் மிகப்பபரிய தீபகற்பம் எது?

அமரபியா

21. சுதந்திர மபாராட்டம் பதாடர்பாக அமரர் கல்கி

அலலஓல

எழுதிய நாவல் எது?
22.

இந்தியாவில் காண்டாமிருகம் எந்த

அஸ்ஸாம்

மாநிலத்தில் அதிகம் காணப்படுகிறது?
23.

ஓம ான் வாயு மண்டலம் எதனால்

ஆக்ஸிஜன்

உருவானது?
24.

இந்தியாவில் ப ய்யப்பட்ட முதல்

ஆர்யபட்டா

ப யற்லகக்மகாள் எது?
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25.

ஆகாய விமானத்லத கண்டுபிடித்தவர் யார்?

ஆர்வில் லரட்(Orville
Wright) & வில்பர்
லரட்(Wilbur Wright)

26.

இந்தியாவின் பவனீஸ் என்றலழக்கப்படும்

ஆலப்புழா

நகரம் எது?
27.

பூப்பந்தாட்டம் எந்த நாட்டில்

இந்தியா

துவங்கப்பட்டது?
28.

திருவருட்பாலவ எழுதியவர் யார்?

இராமலிங்க அடிகள்

29.

மனித உடலில் உள்ை எலும்புகள் எத்தலன

இருநூற்றி ஆறு (206)

30. மனிதத் தலல எத்தலன எலும்புகைால் ஆனது?

இருபத்தி இரண்டு (22)

?
எலும்பு
31. பதன்னிந்தியாவில் சுயமரியாலத இயக்கம்

ஈ.மவ.இராம ாமி (பபரியார்)

யாரால் துவங்கப்பட்டது?
32.

பாலல தயிராக்குவது எது?

ஈஸ்ட்

33.

மிகப்பழலமயான பல்லியின விலங்கு எது?

உடும்பு

34.

இந்தியாவில் மக்கள்பதாலக அதிகமுள்ை

உத்தரப் பிரமத ம்

மாநிலம் எது?
35.

தமிழ்நாட்டில் மலலகளின் ராணி என்று

ஊட்டி

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
36.

முதலல எத்தலன ஆண்டுகள் உயிர்

வாழும் ?
37.

உலகம் \ பூமி எத்தலன கண்டங்கைாக

எழுபது (70) முதல் நூறு (100)
ஆண்டுகள்
ஏழு (7) கண்டங்கைாக

பிரிக்கப்பட்டுள்ைது?
38.

ஏலழகளின் ஊட்டி என்று

ஏற்காடு

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
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39.

தமிழ் நாட்டின் மாநில விலையாட்டு எது?

கபடி

40. வானவில்லில் இல்லாத நிறம் என்ன?

கருப்பு

41. மகாலார் தங்கச் சுரங்கம் எங்குள்ைது?

கர்நாடகம்

42.

கலலமாமணி

தமிழ்நாட்டு அரசு கலல இலக்கியம் நாடகம்

ஆகிய துலறக்கு வழங்கும் விருதின் பபயர்
என்ன?
43.

விண்பவளிக்கு ப ன்று வந்த முதல்

இந்தியப் பபண்மணி யார்?

கல்பனா ாவ்லா (Kalpana
Chawla)

44.

தமிழகத்தின் பதற்கு முலன எது?

கன்னியாகுமரி

45.

பல்லவர்களின் தலலநகரம் எது?

காஞ்சிபுரம்

46.

திராவிட பமாழியியல் ஆய்வின் தந்லத யார்?

கால்டுபவல்

இந்திய மதசிய பகாடியில் உள்ை நிறங்கள்

ப ம்மஞ் ள்,பவள்லை,பச்ல

47.

என்ன?
48.

தமிழகத்தின் நீைமான நதி எது?

காமவரி

49.

நின்று பகாண்மட உறங்கும் விலங்கு எது?

குதிலர

50. மலலயும் மலல ார்ந்த இடமும் எவ்வாறு

குறிஞ்சி

அலழக்கப்படுகிறது?
51. தமிழ் இலக்கியத்தில் 98 பூக்கலை

குறிஞ்சிப்பாட்டு

வரில ப்படுத்தும் இலக்கியம் எது?
52.

இந்தியாவின் மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?

குன்சிக்கல் நீர்வீழ்ச்சி
(கர்நாடகா) (Kunchikal
Falls)

53.

இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில்

குஜராத்

நிலக்கடலல அதிகம் உற்பத்தியாகிறது?
54.

பண்லடய காலத்தில் ம ர நாடாக இருந்தது

மகரைா

எது?
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55.

தமிழ்நாட்டில் மலலகளின் இைவரசி என்று

பகாலடக்கானல்

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
56.

முதன் முதலாக விண்பவளிக்கு

பகாலம்பியா

மனிதர்கலை ஏற்றிச் ப ன்ற விண்கலம் எது?
57.

விமானம் தயாரிக்க அதிகம் மதலவப்படும்

அலுமினியம் (Aluminium)

உமலாகம் எது?
58.

பதன்இந்தியாவின் மான்ப ஸ்டர் என்று

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
59.

எந்த இலக்கியம் மிகவும் பழலம வாய்ந்த

மகாலவ அல்லது
மகாயம்புத்தூர்
ங்க இலக்கியம்

இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது?
60.மகாத்மா காந்தியின் சுய ரிலதயின் பபயர்

த்திய ம ாதலன

என்ன?
61. புவி ஈர்ப்பு வில லய கண்டுபிடித்தவர் யார்?

ர் ஐ க் நியூட்டன் (Sir Isaac
Newton)

62.

உலகின் மிகப் பபரிய பாலலவனம் எது?

63.

உயிரியல் மகாட்பாட்டின் தந்லத யார்?

ஹாரா பாலலவனம்
ார்லஸ் டார்வின் (Charles
Darwin)

64.

அபமரிக்கா சுதந்திர தினம் எப்பபாழுது

சூலல 4

பகாண்டாடப்படுகிறது ?
65.

தமிழ்நாட்டின் மாநில மலர் எது?

ப ங்காந்தள் மலர்

66.

பூமிக்கு அருகில் உள்ை மகாள் எது?

ப வ்வாய்க் கிரகம்

67.

தமிழ்நாட்டின் தலல நகரம் எது?

ப ன்லன

68.

இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த இலக்கிய விருது

ஞான பீட விருது

எது?
69.

இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் அபமரிக்க

குடியரசுத்தலலவர் யார்?
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70. தமிழகத்தின் பநற்கைஞ்சியம் என்று

தஞ்ல அல்லது தஞ் ாவூர்

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
71. திரு.வி.க. வின் சிறப்புப் பபயர் என்ன?

தமிழ்த் பதன்றல்

72.

தமிழகத்தின் உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது?

தலலயாறு நீர்வீழ்ச்சி

73.

மின் ார விைக்லக கண்டுபிடித்தவர் யார்?

தாமஸ் ஆல்வா
எடி ன்(Thomas Alwa
Edison)

74.

இந்தியாவில் உள்ை பாலலவனம் பபயர்

தார் பாலலவனம்

என்ன?
75.

கடல்வாழ் இனங்களில் முட்லடயிட்டு

திமிங்கலம்

குஞ்சுபபாரிக்காத இனம் எது?
76.

சிலப்பதிகாரத்லத இயற்றியவர் யார்?

திரு. இைங்மகா அடிகள்

77. தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு இல அலமத்தவர் யார்?

திரு. எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்

78.

திரு. சீனிவா இராமானுஜன்

கணித மமலத என்று அலழக்கப்படுபவர்

யார்?
79.

பாரதியாரின் இயற்பபயர் என்ன?

திரு. சுப்பிரமணியம்
சின்னசுவாமி

80.சீவக சிந்தாமணி நூலல இயற்றியவர் யார்?

திரு. திருத்தக்கத்மதவர்

81. கனக லப சுப்புரத்தினம் என்பது யாருலடய

திரு. பாரதிதா ன்

இயற்பபயர் ?
82.

தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்லத என்று

திரு. மலறமலல அடிகள்

அலழக்கப்படுபவர் யார்?
83.

தமிழ்தாய் வாழ்த்து யாரால் எழுதப்பட்டது?

திரு. மமனான்மணியம்
சுந்தரனார்

84.

கப்பமலாட்டிய தமிழன் என்று

திரு. வ.உ.சிதம்பரம்பிள்லை

அலழக்கப்படுபவர் யார்?
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85.

ஆங்கிமலயலர எதிர்த்து ண்லடயிட்ட

முதல் இந்திய அரசி யார்?
86.

இந்தியாவின் முதல் பபண் ட்டமன்ற

திருமதி. இராணி மவலு
நாச்சியார்
திருமதி. முத்துலட்சுமி பரட்டி

உறுப்பினர் யார்?
87.

உலகத்திமலமய மிக உயரமான ஏரி எது?

பதன் அபமரிக்காவில் உள்ை
டிட்டிக்காக்கா ஏரி (Lake
Titicaca in South America)

88.

அமம ான் காடுகள் எந்த கண்டத்தில் உள்ைது?

பதன் அபமரிக்கா

89.

உலகத்திமலமய மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி

மதவலத நீர்வீழ்ச்சி -

எது?

பவனிசுலா (Angel Falls Venezuela)

90.மனித உடலின் நீைமான எலும்பு எது ?

பதாலட எலும்பு

91. தமிழகத்தின் உயரமான மலல உச்சி எது?

பதாட்டபபட்டா

92.

மனித உடலில் நரம்புகள் இல்லாத இரத்தம்

நகம், முடி

பாயாத பகுதிகள் எது?
93.

எந்த நாடு பபண்களுக்கு முதன்முதலில்

நியூசிலாந்து(Newzeland)

ஓட்டு உரிலம அளித்தது?
94.

இந்தியாவில் அதிக அைவில் கிலடக்கும்

நிலக்கரி

கனிமம் எது?
95.

அதிக ஆண்டுகள் வாழும் உயிரினம் எது?

திமிங்கலம்

96.

உடல் எலடயில் மூலையின் பங்கு

நூற்றுக்கு மூன்று தவீதம்

எத்தலன தவீதம் ?
97.

கடலும் கடல் ார்ந்த இடமும் எவ்வாறு

பநய்தல்

அலழக்கப்படுகிறது?
98.

உலகில் ஓடும் மிக நீைமான ஆறு

எது?எவ்வைவு நீைம் ?
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99.

வண்ண பதாலலக்காட்சியில் பயன்படும்

பச்ல ,நீலம்,சிவப்பு

அடிப்பலட வண்ணங்கள் யாலவ?
100.

இந்தியாவின் மகாதுலம கைஞ்சியமாக

பஞ் ாப்

திகழும் மாநிலம் எது?
101.

ம ர மன்னர்கலைப் மபாற்றிப் பாடப்பபற்ற

பதிற்றுப்பத்து

நூல் எது?
102.

தமிழ்நாட்டின் மாநில நடனம் எது?

பரதநாட்டியம்

103.

தமிழ் நாட்டின் மாநில பழம் எது?

பலாப்பழம்

104.

பாம்புகள் எந்த இனத்லத ம ர்ந்தலவ?

பல்லி

105.

எகிப்து நாட்டின் நாணயத்தின் பபயர்

பவுண்ட்

என்ன?
106.

ஆஸ்ட்ரிச் பறலவ மணிக்கு எதலன

பறக்க முடியாத பறலவ இது.

கிமலாமீட்டர் மவகத்தில் பறக்கும்?
107.

தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் எது?

பலன மரம்

108.

பாஞ் ாலி பதம் நூலல எழுதியவர் யார்?

பாரதியார்

109.

குறிஞ்சிக்கும் முல்லலக்கும் இலடயில்

பாலல

அலமந்த பாழ் நிலம் எவ்வாறு
அலழக்கப்படுகிறது?
110.

பதன்இந்தியாவின் ஆக்ஸ்மபார்ட் என்று

பாலையங்மகாட்லட

அலழக்கப்படுவது எந்த ஊர்?
111. இலங்லகக்கு எந்த ஆண்டு சுதந்திரம்

பிப்ரவரி 4, 1948

கிலடத்தது?
112.

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல்

பிரித்வி

ஏவுகலணயின் பபயர் என்ன?
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113.

பதாலலகாட்சிலய கண்டுபிடித்தவர் யார்?

பிமலா படய்லர்
பார்ன்ஸ்ஒர்த்(Philo Taylor
Farnsworth)

114.

லகவிைக்கு ஏந்திய காரிலக என்று

அலழக்கப்பட்டவர் யார்?
115.

சூரிய மண்டலத்தில் உள்ை மிகச் சிறிய

பிைாரன்ஸ் லநட்டிங்மகல்
(Florence Nightingale)
புதன் கிரகம்

கிரகம் எது?
116.

ந்திரனில் பபாருட்கள் மிதப்பதற்க்குக்

காரணம் என்ன?

ந்திரனில் ஈர்ப்பு வில
பூமியில் உள்ைலத விட 1\6
பங்கு மட்டுமம உள்ைது

117.

மிக விலரவில் ஆவியாகக் கூடிய திரவம்

பபட்மரால்

எது?
118.

மயிலுக்கு மபார்லவ அளித்த மன்னர் யார்?

மபகன்

119.

உலகிமலமய மிக பமதுவாக வைரும் மரம்

மபான் ாய்

எது?
120.

வரிக்குதிலரயின் மவகம் என்ன?

மணிக்கு 65 கிமலா மீட்டர்

121.

காடுகள் அதிகம் உள்ை இந்திய மாநிலம்

மத்திய பிரமத ம்

எது?
122.

தமிழ்நாட்டின் மாநில பறலவ எது?

மரகதப் புறா

123.

வயலும் வயல் ார்ந்த நிலமும் எவ்வாறு

மருதம்

அலழக்கப்படுகிறது?
124.

கண்ணகியின் கால் சிலம்பு எந்த கற்கலைக்

மாணிக்கம்

பகாண்டது?
125.

பழங்களின் அர ன் என்றலழக்கப்படும் பழம் மாம்பழம்

எது?
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126.

அபமரிக்காவின் காந்தி என்று

அலழக்கப்படுபவர் யார்?
127.

இந்தியபபருங்கடலில் பரவிக் கிலடக்கும்

மார்ட்டின் லூதர் கிங் (Martin
Luther King Jr.)
மாலத்தீவு

சுமார் 1200 பவைத்தீவுகளின் கூட்டம் எவ்வாறு
அலழக்கப்படுகிறது?
128.

அபமரிக்காவில் ஓடும் மிக நீைமான ஆறு

மிசிசிப்பி ஆறு

எது?
129.

ஒமர கல்லில் உருவங்கள் எந்த மன்னர்

காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது?
130.

தமிழ்நாட்டில் உள்ை மாவட்டங்களின்

முதலாம் நரசிம்ம பல்லவ
மன்னன்
முப்பத்தி இரண்டு (32)

எண்ணிக்லக என்ன?
131.

அபமரிக்காவில் குடியரசுத்தலலவர்

முப்பத்து ஐந்து (35)

ஆவதற்கான குலறந்தபட் வயது என்ன?
132.

காடும், காடு ார்ந்த நிலமும் எவ்வாறு

முல்லல

அலழக்கப்படுகிறது?
133.

மரடியத்லத கண்டுபிடித்தவர்கள் யார்?

மமரி கியூரி (Marie Curie) &
பியரி கியூரி(Pierre Curie)

134.

சூரிய மண்டலத்தில் உள்ை மிகக்

யுமரனஸ் கிரகம்

குளிர்ச்சியான கிரகம் எது?
135.

ஐமராப்பிய நாடுகளில் பபாதுவாக

யூமரா

பயன்படுத்தப்படும் நாணயத்தின் பபயர் என்ன?
136.

குருமதவ் என்று அலழக்கப்பட்ட கவிஞர்

ரவீந்திரநாத் தாகூர்

யார்?
137.

ஏவுகலண எந்திரத்லத கண்டுபிடித்தவர்

யார்?
138.

தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு எது?
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139.

மபசும் படத்லத கண்டுபிடித்த திலரப்பட

நிறுவனம் எது?
140.

வார்னர் பிரதர்ஸ் (Warner
Brothers)

முதன்முதலில் விண்பவளிப் பயணம் ப ய்த வாலன்டினா

வீராங்கலன யார்?

படமரஷ்மகாவா(Valentina
Tereshkova)

141.

வட இந்தியாலவ பதன் இந்தியாவிலிருந்து

விந்திய மலலத்பதாடர்

பிரிக்கும் மலலத்பதாடர் எது?
142.

பவளிநாட்டில் இருந்து வந்து தமிழில்

வீரமாமுனிவர்

காப்பியம் இயற்றியவர் யார்?
143.

அபமரிக்காவின் மதசிய பறலவ எது?

பவண்தலலக் கழுகு (Bald
Eagle)

144.

பகாழுப்பில் கலரயும் உயிர்ச் த்து எது?

லவட்டமின் எ (A )

145.

நீரில் கலரயும் உயிர்ச் த்து எது?

லவட்டமின் சி (C )

146.

மிக கடினமான தனிமம் எது?

லவரம்

147.

சூரிய மண்டலத்தில் உள்ை மிகப் பபரிய

ஜுபிடர் கிரகம்

கிரகம் எது?
148.

சூரிய மண்டலத்தில் எந்த கிரகம் அதிகம்

ஜுபிடர் கிரகம்

நிலாக்கலை பகாண்டது?
149.

மபாலிமயா தடுப்பு மருந்லத கண்டறிந்தவர்

யார்?
150.

மஜானஸ் இ. ால்க் (Jonas E
Salk)

பின்மனாக்கி பறக்கக்கூடிய பறலவ எது?

ஹம்மிங் மபர்ட் (Humming
Bird)

பழபமாழி

1. அகத்தின் அழகு முகத்தில் பதரியும்
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2. அடி உதவுவது மபால் அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டார்கள்
3. ஆக்கப் பபாறுத்தவர் ஆறப் பபாறுப்பதில்லல
4. ஆற்றிமல மபாட்டாலும் அைந்து மபாடு.
5. இைங்கன்று பயமறியாது.
6. இைலமயில் கல்.
7. உண்ட வீட்டுக்கு பரண்டகம் நிலனக்காமத
8. ஊருடன் ஒட்டி வாழ்.
9. எங்மக புலகயுண்மடா அங்மக பநருப்பு உண்டு.
10. எய்தவன் இருக்க அம்லப மநாவாமனன் ?
11. எருது மநாய் காக்லகக்குத் பதரியுமா?
12. எலி வலையானாலும் தனி வலல மவண்டும்.
13. ஐந்திமல வலையாதது, ஐம்பதிமல வலையுமா?
14. ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு.
15. நல்ல மாட்டிற்கு ஒரு சூடு. நல்ல மனிதனுக்கு ஒரு ப ால்.
16. கலரப்பார் கலரத்தால் கல்லும் கலரயும்.
17. கலகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும்.
18. தாலயப்மபால பிள்லை நூலலப்மபால ம லல.
19. குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லல
20. குரங்கின் லகப் பூமாலல
21. கூடி வாழ்ந்தால் மகாடி நன்லம.
22. பகடுவான் மகடு நிலனப்பான்.
23. லகக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லல.
24. மகாழி மிதித்துக் குஞ்சு முடம் ஆகுமா?
25. ட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்லபயில் வரும்.
26. சின்ன மீலனப் மபாட்டுப் பபரிய மீலனப் பிடி.
27. ப ய்வன திருந்தச் ப ய்.
28. தந்லத தாய் மபண்
29. தம்பி உலடயான் பலடக்கு அஞ் ான்.
30. நாய் விற்ற காசு குலரக்குமா?
31. நிழலின் அருலம பவயிலில் பதரியும்.
32. மநாயற்ற வாழ்மவ குலறவற்ற ப ல்வம்.
33. பகலில் பக்கம் பார்த்துப் மபசு, இரவில் அதுதானும் மப ாமத
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34. பணம் பந்தியிமல, குணம் குப்லபயிமல
35. பதறாத காரியம் சிதறாது.
36. பழகப் பழகப் பாலும் புளிக்கும்.
37. பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும்.
38. பிள்லைலயயும் கிள்ளிவிட்டு பதாட்டிலலயும் ஆட்டாமத
39. புத்திமான் பலவான்
40. புலிக்குப் பிறந்தது பூலனயாய்ப் மபாகுமா?
41. பூலனக்குக் பகாண்டாட்டம், எலிக்குத் திண்டாட்டம்.
42. பூமவாடு ம ர்ந்த நாரும் மணம் பபறும்.
43. பபாறுலம கடலினும் பபரிது
44. மபாதும் என்ற மனமம பபான் ப ய்யும் மருந்து
45. மரம் லவத்தவன் தண்ணீர் வார்ப்பான்.
46. முள்லை முள்ைால் எடு
47. மூத்மதார் ப ால் வார்த்லத அமுதம்.
48. யாலன இருந்தாலும் ஆயிரம் பபான், இறந்தாலும் ஆயிரம் பபான்.
49. யாலன வரும் பின்மன மணி ஓல வரும் முன்மன
50. வரவு எட்டணா ப லவு பத்தணா

ப ால் விலையாட்டு : கனிகள்
•
•
•

200 words will be provided as syllabus for the Regional/ Zonal competition.
Additional 200 words will be provided for Semifinal and Final rounds.
To recap, Semifinal and Final rounds will have a total of 400 words assigned as syllabus.

IMPORTANT GAME RULES:
❖ Total of 10 words will be given to each team. Participant in a team will try to find the

“Tamil” word based on the clues given by their teammate. (similar to “ஒரு வார்த்தை
ஒரு லட்சம்” format)

❖ 6 words directly from the syllabus provided and 4 related words outside of the syllabus.
For example: Word from syllabus – Related words outside of syllabus
1. அம்மா - தாய், அன்லன, அப்பா.,உறவுமுலறகள்.,
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2. சூரியன் - ஆதவன்,கதிரவன்
❖ The person who is giving the clue should state the appropriate word # (eg. “Number 1”)
and then start giving the clues. This will help the judge know which word the participant
has picked to give the clues.
❖ The participant can randomly choose any “number order” to give the clues. (For example:
Number 1, Number 3, Number 5, Number 4 & Number 2.)
❖ Find as many words within the given time. All of the clues must ONLY be a 1-word
RELEVANT clue.
❖ No codes or hints should be provided in the words that are given as clues.
❖ Max of 3 relevant clues can be provided to find a word.
❖ The clues should be given only in Tamil (Clues may be synonyms, antonyms, nouns,
verbs, adjectives, rhyming words etc.)
❖ No action or hand gesturing allowed.
❖ Portion/part of the answer word should not be given as clues.
For example: காய் – பாகற்காய், பழம் – மாம்பழம்
❖ Clues should not be irrelevant (eg. specific to the participants)
For example : Clue#1.உனக்கு, Clue#2.பிடித்ை,

Clue#3.உணவு

Answer: இட்லி
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ப ால் வங்கி
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அகம்

அலலமபசி

ஆந்லத

ஈ

எலி

கடன்

கரி

கிளி

அல

அவலர

ஆலமரம்

எலும்பு

கடிதம்

கரும்பு

கீலர

அச் ம்

அவல்

ஆவணி

ஈட்டி
ஈரம்

எழுது

கடினம்

கருவாடு

கீமழ

அச் ாணி

அவள்

ஆழம்

உடல்

எறும்பு

கலட

கல்

குடி

அடிலம

அவியல்

ஆறு

உலட

ஏணி

கல்வி

குலட

அழகு
அழி

இங்கு

ஏரி

கட்டம்

உண்டியல்

ஏலழ

கட்டில்

கழுகு

குட்லட

இடது

கட்டிடம்

கவலல

அழுலக

இல

உட்காரு

கலடசி

கழுத்து

குதி

அக்கா

அடுப்பு
அலட

அலண

அல்லி

ஆயிரம்

ஈலக

உணவு

எலுமிச்ல

ஏர்

அதி யம்

அழுக்கு

இடம்

உண்லம

ஏன்

அதிர ம்

அறிவு

இலட

உதடு

அப்பைம்

அலற

இட்லி

அம்பு

அன்பு

அம்மா

கடிகாரம்

கிலை

குணம்

களிமண்

குதிலர

ஒட்டகச்சிவிங்கி கண்

கறி

குப்லப

உதவு

ஒட்டகம்

கண்ணாடி

கலற

கும்பல்

இலம

உயிர்

ஒழுக்கம்

கதவு

கனி

ஆசிரியர்

இரயில்

உருண்லட ஒளி

குருதி

கதிர்

காகம்

குழந்லத

அரசி

ஆல

இரவு

உலகம்

ஒன்பது

கலத

காகிதம்

அரிசி

ஆச் ரியம்

இரும்பு

உளுந்து

ஓல

கத்திரிக்காய்

காசு

குழம்பு

அரிது

ஆடல்

ஓடம்

கபடி

காடு

குைம்

அருமக

ஆடி

இலவ ம் ஊசி
இலல

ஊஞ் ல்

ஓடு

கப்பல்

காது

குளியலலற

அரும்பு

ஆடு

ஊர்

ஓணான்

கம்பம்

காயம்

குளியல்

அருவி

ஆலட

இைலம
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நடுவர்களின் தீர்ப்பப இறுதியானது !!!!
பங்பகற்பாளர்கள் அனனவருக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்கள் !!!!!

தமிழில் பபசுபவாம் தமிழ் வளர்ப்பபாம் !!!!!

