
வய� 6 , 7:              (3 minutes + 1 Minute Grace ) 

தைல�� �றி��க
 

 

1) என
�  பி��த ப�வ கால�  

இளேவனி� கால�, ேகாைட கால�, இைல�தி� கால� 

�ளி�கால� எ�ற எ�லா கால!கைள ப"றி 
ெசா�லிவி%& தன
� பி��த கால�ைத ப"றி�� 
அத� சிற�ப�ச!க( ப"றி�� ேபசலா�. 
 

 

2) இ�ப+ ,"-லா   ,"-லாவி� அவசிய�ைத��, அதனா� ெப�� 
ந�ைமகைள ப"றி ேபசலா�. 

 

தா� ெச�ற ,"-லாைவ ப"றி ேபசலா� அதி� தா� 
அறி12ெகா3ட விஷய!கைள ப"றி  ேபசலா� 

3) �&�ப உற7களி� சிற��   �&�ப�தி� இ�
கி�ற உற7 8ைறகளான தா�தா, 

பா%�, சி�த�பா, சி�தி, ெப9ய�பா,ெப9ய�மா, அ�ைத , 

மாமா, அ3ண� , அ
கா , த�பி ப"றி ேபசலா�. 
 

�&�ப அைம��, �&�ப உற7களி�  8
கிய�2வ�ைத 
ப"றி ேபசலா�. 
 

�&�ப  உற7கைள  ேபணி கா�பதி�  அவசிய�ைத 
ப"றி ேபசலா�. 

 
  

  

 
 
 
 

வ(;வ� தமி< ைமய� 

ேப+,� ேபா%�  - தமி< 8ழ
க� 

தைல��க( ம"-� விதி8ைறக( 
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வய� 8 , 9,  10:               (4 minutes + 1 Minute Grace) 

தைல�� �றி��க
 

 

1. ஐ�தி� வைளயாத� 
ஐ�பதி� வைள�மா  

 

இளைம கால� எ>வள7 8
கிய� எ�பைத 
ப"றி உைர ஆ"றலா�. 

 

இளைமயி� கAட�ப%& க�வி க"பவ�க( 
ேம�நிைலைய�� க�லாதவ�க( தா<வான 
நிைலைய�� அைடகி�றன�. 
 
எ1த ஒ� ந�ல�  பழ
க�ைத�� உடேன 

வழ
கி"�
 ெகா3&வர 8�யா2. 

இளவயதிலி�1ேத ந�ல� பழ
க!கைள நா� 

நைட8ைற�ப&�தி
 / வழ
க�ப&�தி
 ெகா(ள 

ேவ3&� எ�ற க��2
கைள ைமயமாக 

ைவ�2 ேபசலா�. 

2. ேதம�ர தமிேழாைச 
உலகெம�லா� ....... 

 

 

ஏ� தமிைழ உலகெம�ல�  பரவ ெசEய 
ேவ3&�. 
எ�ப� உலகெம�லா� பரவ ெசEவ2 எ�பத"� 
சில க��2
க(. 
உலகெம�லா� பரவ ெசEவத� Fல� ெப�� 
ந�ைமக(. 
தமி< ெமாழியி� சிற��
க( . 
 ேதம�ர தமிேழாைச உலகெம�லா� பர!� 
வைக ெசEத� ேவ3&� எ�ற பாரதியி� 
கனைவ G��தியா

�வ2 எ�ப�.  

3. ேசர, ேசாழ$, பா%&ய$  
 

யாராவ2 ஒ�வ�ைடய  ேதா"ற8� வரலா-� . 

அவ�க( ஆ%சி. 
அவ�கைள ப"றி இ�
கி�ற H�க(.  

வ(;வ� தமி< ைமய� 

தமி< ேப+,� ேபா%�  - தமி< 8ழ
க� 

தைல��க( ம"-� விதி8ைறக( 
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4.  ப%�ைடைம  

 

 நா� பி�ப"ற ேவ3�ய ப3�க( . 
ப3� உைடயவராக வாழ ந�வழிக( . 
ப3�ைடேயாைர� ேபா"-வ2.  
ப3�ைடேயாைர�  பி�ப"-வ2 .  
ந�லா�ெசா� ேக%ப27� ந�ேற . 
தIயா�ெசா� ேக%ப27� தIேத. 
வயதி� Fேதா�
� ம9யாைத. 

 

  

 

வய� 11 and above:   (4 minutes + 1 Min Grace) 

தைல�� �றி��க
 

 

 
 

1. க"க கசடற க"க .....க"றபி� நி"க  

க�வி�� அத� அவசிய8� . 
 

க�வி�� நைட8ைற வா<
ைக�� . 
 

ெப"ற  க�விைய எ�ப� 
பய�ப&�2வ2. 

 
2. உலக+  ெச�ெமாழிக;�  தமிழி� 

தனி�த�ைம��  

 

 
 

அைன�2  ெச�ெமாழிகைள ப%�ய� 
இடலா�  

ம"ற ெச�ெமாழிகைள�� தமி< 
ெமாழிைய�� ஓ�பிடலா�  

தமி< ெமாழியி� சிற��
க(  

  

 

  

 

 

 

வ(;வ� தமி< ைமய� 

தமி< ேப+,� ேபா%�  - தமி< 8ழ
க� 

தைல��க( ம"-� விதி8ைறக( 

(2017 Tamil Speech Competition Topics and guidelines 

 



 

To be fairer to all participants the following rules will be implemented: 

1. Children should come alone to the stage. Parents will not be allowed 

on stage. Once the children are on stage – they’re on their own – No 

outside help. Judges could help if the children are stuck. Points will be 

deducted for breaching any rules. 

2. While registering for speech competition please mention Speech topic 

in the comments section. 

3. Grace time: 

Category 1: Ages 6 and 7: (3 minutes + 1 Minute Grace). 

Category 2: Ages 8, 9 and 10: (4 minutes + 1 Minute Grace)  

Category 3: Ages 11 and above: (4 minutes + 1 Minute Grace)  

 

4.  No one should read from a written paper. If anyone does, he/she will 

not be evaluated by the judges.  Notes will be allowed which is written on 

kids hand sized paper.  

  
5. The Speech competition is open to all students of 

VTA. 
�    Judges' Decision is final. 
�    Winners will be posted on VTA web site as early as possible. 
�    Colloquial form of speech is admitted. 
�    Usage of English words to the minimal is highly appreciated. 
�    Competition will be judged based on the following 

� F l u e n c y  in Tamil 

� M o d u l a t i o n  

� I n f o r m a t i o n  provided 

� O v e r a l l  presentation 

All the Best  

 


