TAGDV திருக்குறள், தமிழ்த்ததனீ த ோட்டிகள் 2018

Thirukkural Recital – திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்
Explanations in Tamil will have more weightage. Please stick with assigned adhigarams
for each category, to maintain uniformity in grading. Kurals from unassigned
adhigarams won’t be graded.

Group 1a : Pre-K
(must be studying
in Pre-K at
school)
Group 1b : KG
(must be studying
in Kinder Garten
at school)
Group 2a (1st
Grade)
Group 2b (2nd
Grade)
Group 3 (3rd and
4th Grade)
Group 4 (5th and
6th Grade)
Group 5 (7th and
8th Grade)

Any 2 Kurals for Pre-K from these 2 Adhigarams அன்புடைடை & வோய்டை
No need to give explanations – only Kural recitals

Any 3 Kurals for KG from these 2 Adhigarams - அன்புடைடை &
வோய்டை
No need to give explanations – only Kural recitals

Any 3 Kurals, with explanation and adhigaram names – from
these 2 Adhigarams - வோய்டை & ஈடக
Any 4 Kurals, with explanation and adhigaram names – from
these 2 Adhigarams - வோய்டை & ஈடக
Any 5 Kurals with explanation and adhigaram names – from these
2 Adhigarams - ஈடக & செய்நன்றிஅறிதல்
Any 7 Kurals with explanation and adhigaram names – from these
2 Adhigarams - கள்ளோடை, புறங்கூறோடை
Any 8 Kurals with explanation and adhigaram names, from these
2 Adhigarams – சகோல்லோடை, புலோல் ைறுத்தல்

Any 10 Kurals with explanation and adhigaram names, from
Group 6 (9th
Grade and above) these 3 Adhigarams – புலோல் ைறுத்தல், கூைோ ஒழுக்கம் & அருளுடைடை
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**In addition narrate two kurals and explain how you applied or
how you can apply to your day to day life**

Open Competition for Thirukkural Recital – திருக்குறள் ஒப்புவித்தல்
Open to all kids (Age 18 and below) – all the participants regardless of the age will
be graded in the same way as this is an open competition – competition and prizes
are common to all ages. No special grading or consideration will be given to the
age of the participant.
Only Kural recital without any prompts, no explanation, no prompting by parents
or audience – Minimum 40 Kurals Maximum 100 Kurals, kids have to say
adhigaram names. All Kurals should be from Porutpaal ச ோருட் ோல்
only (70 adhigarams).
To make the kids truly analyze what they learnt with Kurals and make the kids more
involved in learning the kurals, judges will ask the following to kids.
1. What does Porutpaal signifies?
2. What does the Adigaram(s) signifies? Judges may pick up one or more
adhigarams recited and ask this.
3. Judges will pick few Kurals from what the kids recited and ask for meaning (Kids
can answer in English or Tamil; answering in Tamil will carry more weightage).

தமிழ்த்ததனீ

- Tamil Spelling Bee

Tie breakers in all groups (except Group 1a, 1b & 2a) shall be done with
words taken from same level and/or next Level. For example, for Group 3,
tie breaker words may be taken from Group 3 and/or Group 4.
Group 1a (Pre-K, must be studying in Pre-K at school)
Identify letters

அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம்
Identify Pictures
தடல, டக, கோல், வோய், கண், கோது, மூக்கு, ல், நோக்கு, உதடு, முடி, கழுத்து, விரல், ையில், கழுகு, தோைடர,
புலி, சிங்கம், கோகம், குதிடர, யோடை, மீன், நண்டு, தவடள, பூடை, நோய், ட்ைம், கிளி, ோடை
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Please click here for Picture reference…
Identify Numbers:

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நோன்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு,எட்டு,ஒன் து, த்து
Identify Colors
சிவப்பு-Showing tomato ,ைஞ்ெள் – Showing lemon, கறுப்பு- Showing crow, ச்டெ – Showing
green leaf, நீலம் – Showing sky or water, சவள்டள – Showing dove

Tie breaker for Group 1a – Dictation of அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ
Group 1b (KG, must be studying in Kinder Garten at school)
Identify letters

அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம்
Identify pictures
In addition to above pictures for Group 1a,
இஞ்சி, இளநீர், கோளோன், கோய்கறி, சீத்தோப் ழம், சகோய்யோ, நுங்கு, தெோளம்,
ச்டெமிளகோய்,
உருடளக்கிழங்கு, கத்தரிக்கோய், சவங்கோயம், தக்கோளி, முருங்டகக்கோய்,மிளகோய், ோகற்கோய்,வோடழப் ழம்,
ைோம் ழம், திரோட்டெப் ழம்,அன்ைோசிப் ழம், லோப் ழம், கோகம், தகோழி, ஆடு, முயல், நரி, வோத்து, ட்ைம்,
தங்கம்,கல், ைண், கிளி, பூடை, நோய், ோடை

Please click here for Picture reference…
Identify numbers

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
Tie breaker for Group 1b
Dictation letters

அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ,க்,ச்,த்,ட்,ப்,ம்

Recite any one Tamil rhyme (4-6 lined poem, minimum 4 words in each line)
of your choice (please bring 2 copies of the rhyme your kid intends to recite)
Group 2a (1st Grade)
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Dictation letters
அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ, க், ங், ச், ஞ், ட், ண், த், ந், ப், ம், ய், ர், ல், வ், ழ், ள், ற், ன்
க, கோ, கி, கீ
ெ, ெோ, சி, சீ
ை, ைோ, டி, டீ
த, தோ, தி, தீ
, ோ, பி, பீ
ை, ைோ, மி, மீ
வ, வோ, வி, வீ

Tie breaker for Group 2a - Dictation words
அம்ைோ, அப் ோ, தோத்தோ, ோட்டி, தம்பி, அக்கோ, ைோைோ, சித்தி, ட்ைம், கண், கோல், வோய், கோகம்
Group 2b (2nd Grade)
Dictation letters
In addition to words and letters in Group 2a,
Dictation words
தடல, டக, கோல், வோய், கண், கோது, மூக்கு, ல், நோக்கு, உதடு, முடி, கழுத்து, விரல், ையில், கழுகு,
புலி, சிங்கம், நண்டு, மீன், யோடை, சிவப்பு, ைஞ்ெள், ச்டெ, நீலம், ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நோன்கு,
ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன் து, த்து, ச யர், அம்ைோ, அப் ோ, தோத்தோ, ோட்டி, தம்பி, தங்டக,
அண்ணன், அக்கோ, அத்டத, ைோைோ, சித்தி, சித்தப் ோ, கோகம், தகோழி, ஆடு, முயல், நரி, வோத்து, ட்ைம்,
தங்கம், ோெம், கல், ைண், கிளி, பூடை, நோய், அன்பு, கைவுள், கோடு, கோடல, ைோடல, நோடு, தவகம்,
ஏணி, ைலர், அறிவு, கல், இரவு, நோள், நடு, சதோடு, ததோடு, விடு

Group 3 (3rd and 4th Grade)
In addition to words and letters in Group 2,
Dictation letters
த, தோ, தி, தீ , து , தூ, சத, தத, டத, சதோ, ததோ , சதௌ
ை, ைோ , மி, மீ , மு , மூ , சை, தை, டை , சைோ, தைோ , சைௌ
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Dictation words
தமிழ், தோய்சைோழி, ஆங்கிலம், வணக்கம், நன்றி, நலைோ, ைன்னிக்கவும், பிறந்தநோள், திருைணம்,
ைரியோடத, இந்தியோ, ைக்கள், விழோ, ண்டிடக, ச ோங்கல், தீ ோவளி, ைகிழ்ச்சி, துயரம்,சவட்கம்,
இஞ்சி, கோளோன், கோய்கறி, சீத்தோப் ழம், சகோய்யோ, நுங்கு, தெோளம், ச்டெமிளகோய்,
உருடளக்கிழங்கு, கத்தரிக்கோய், சவங்கோயம், தக்கோளி, முருங்டகக்கோய், மிளகோய், ோகற்கோய்,
வோடழப் ழம், ைோம் ழம், திரோட்டெப் ழம்,அன்ைோசிப் ழம், லோப் ழம், ஞோயிறு, திங்கள்,
செவ்வோய், புதன், வியோழன், சவள்ளி, ெனி, புல்சவளி, னித்துளி, விருந்து , வண்ணம், த ோர்,
ச ோய், ெட்டை,
வோைம், ததோட்ைம், விலங்கு, ைோதுளம் ழம், சவண்சணய், முகவரி, ஆத்திச்சூடி / ஆத்திசூடி, குரங்கு,

ணம், கோடள ைோடு, வோடி வோெல், சு ைோடு.

Group 4 (5th and 6th Grade)
In addition to words and letters in Group 2 and 3,
வ , வோ , வி , வீ , வு , வூ , சவ, தவ, டவ , சவோ, தவோ, சவௌ
ெ

ெோ

சி

சீ

சு

சூ

செ

தெ

டெ

செோ

தெோ

செௌ

அன் ளிப்பு, வோழ்த்துக்கள், கோசு, விடல, ரூ ோய், சில்லடற, டகசயழுத்து, அறுசுடவ, வோடழ
இடல / வோடழயிடல, தமிழ்நோடு, அசைரிக்கோ, ெோப் ோடு, ள்ளிக்கூைம், வைக்கு, சதற்கு, தைற்கு,
கிழக்கு, ஒட்ைகச்சிவிங்கி, கைற்கடர, சைழுகுவர்த்தி, சதோடலக்கோட்சி, விடளயோட்டு, னிக்கட்டி,
விண்கலம், தகோலோகலம், அடைதி, கூட்ைம், உண்டை, ணிவு, புயல் ைடழ, னிப்புயல், மின்ெோரம்,
ததோடக, புகழ், சுற்றுலோ, நீர்வீழ்ச்சி, அருவி, உயிர் எழுத்துக்கள், தமிழ்ப் ள்ளி, இலக்கணம், இலங்டக,
கூப்பிடு, புறப் டு, அச்ெப் டு, ஏறு தழுவுதல், கல்லூரி, கதிர்கோைம், வண்ணத்துப்பூச்சி, புல்லோங்குழல்,
ஜல்லிக்கட்டு, ஏறு தழுவுதல்.

Group 5 (7th and 8th Grade)
In addition to letters and words in Group 2, 3 and 4,
ை

ைோ

டி

டீ

டு

டூ

சை

தை

டை

சைோ

தைோ

சைௌ

ோ

பி

பீ

பு

பூ

ச

த

ட

ச ோ

த ோ

ச ௌ
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குடிநீர், த ருந்து, விைோைநிடலயம், கிரோைம், ைகளிர், ஆைவர், இட்லி, ததோடெ, ச ோங்கல், வடை,
குழந்டத, இரு து, முப் து, நோற் து, ஐம் து, அறு து, எழு து, எண் து, சதோண்ணூறு, நூறு,
இருநூறு,முந்நூறு, நோனூறு, ஐந்நூறு, நோளிதழ், சுற்றுலோ, உறவிைர்கள்,
செந்தமிழ், குறிக்தகோள்,ஒற்றுடை, ைல்லிடக, தோைடர, வழி ோடு, சுறுசுறுப்பு, நன்சகோடை,
ைரியோடத, தடலவர்கள், முந்திரிப் ருப்பு, எரிைடல, விதவகம், மின்ைஞ்ெல், யிற்சி, வோைவில்,
குறுந்தகவல், சைய் எழுத்துக்கள், டதப்பூெம், இரோைோனுஜர், ஆழ்வோர்கள், நோயன்ைோர்கள்,
ைரங்சகோத்திப் றடவ. One Simple sentence (with 3 words) from in Group 5 words list and from
previous levels.

Group 6 (9th Grade and above)
In addition to letters and words in Group 2, 3, 4 and 5
சதோடலக்கோட்சிப் ச ட்டி, சதோடலத சி, கணினி, மின்ைணு, இடணயம், ைருத்துவைடை,
ைனிதர்கள், விலங்குகள், செடிகள்,
றடவகள், ஓடியது,
டிக்கிறோன், விடளயோடிைோர்கள்,
ஆரோய்ச்சி,
வோன்சவளி, தகோடைக்கோலம் / தகோடைகோலம்,
குளிர்கோலம்,
வெந்தகோலம்,
இடலயுதிர்கோலம், நுடழவுச்சீட்டு, நடகச்சுடவ, ச ோதுநலன்,
விழிப்புணர்வு, எதிர்கோலம்,
கோல்நடை, ைோட்டுவண்டி, சிற்றுண்டி, அரெோங்கம், உயிர்சைய் எழுத்துக்கள், கிரந்த எழுத்துக்கள்,
வோக்கியம், செோற்சறோைர், சஜயலலிதோ, கருணோநிதி, முதலடைச்ெர், பிரதைர், குடியரசுத் தடலவர்,
சிறுகடத, சிலப் திகோரம், ைணிதைகடல, சீவக சிந்தோைணி,
த்துப் ோட்டு, கைவுச்சீட்டு,
ெந்ததகப் ைோதத, செயல் ோடுகள் / செயற் ோடுகள், எட்டுத்சதோடக, தமிழ்ப்புத்தோண்டு, ஆண்ைோள்,
ச ரியோழ்வோர்.
Forming a meaningful sentence using words dictated by the examiner from Group 6
words list. That sentence should contain at least 5 words. (minimum two sentences shall
be dictated).

Tie breakers in all groups (except Group 1a, 1b & 2a) shall be done with
words taken from same level and/or next Level. For example, for Group 3,
tie breaker words may be taken from Group 3 and/or Group 4.
த ோட்டிகளில் சவற்றிச ற வோழ்த்துகிதறோம்!
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TAGDV Thirukkural and Spelling Bee 2018
Competition Guidelines and Rules for Contestants and Parents
1. This is an event organized to encourage kids to learn Thirukkural poems, their meanings, Tamil
letters, Tamil words, Tamil sentences and a platform to express & promote kid’s Tamil skills. This
is neither an academic contest nor a commercial contest.
2. Parents must be members of TAGDV. If not, they must join (as an annual member or life member)
prior to the event or at the time of check in.
3. All participants must report to the venue well ahead of time to complete the check in process.
4. All participants and parents are expected to conduct themselves in a courteous, respectable &
professional manner at all times.
5. Parents are allowed to be in the classroom as spectators when the Thirukkural recital takes place
and will have to leave the room when the Spelling Bee begins.
6. Parents are not allowed to interact with their kid(s) during the event.
7. Parents are not allowed to prompt or assist during the event(s). Failing to do so could result in
negative scores and/or disqualification.
8. Kids must be able to come up to the front/stage near judges and recite the Kurals (and participate
in spelling bee for group 1A, 1B) without assistance.
9. Parents are allowed to take photo and video of their own children during the recital phase; but
are strictly prohibited from photographing and videotaping other children.
10. No one (other than designated officials) is allowed to contact judges in regard to scoring or judging
or about the event – before or during or after the event. Failing to adhere to this rule will prohibit
your children’s participation in any of the TAGDV events.
11. Thirukkural – General Judging criteria guidelines (depending on the group):
a. Adhigaram Name(s) (wherever applicable)
b. Meaning in English / Tamil (wherever applicable)
c. Clear Tamil Pronunciation
d. Free flow of Recital
e. Comprehension
f. Confident presentation Style
12. Spelling Bee – General Judging criteria guidelines (depending on the group):
a. Correct identification of Letters, pictures, numbers
b. Correctness of dictation letters
c. Correctness of dictation words
d. Correctness of sentences
e. Meaning of sentences
13. Open Competition Thirukkural – General Judging criteria guidelines:
a. Number of Kurals
b. Adhigaram Name(s)
c. Clear Tamil Pronunciation
d. Free flow of Recital
e. Confident presentation Style
f. What does porutpaal signifies?
g. What does the Adigaram(s) signifies?
h. Meaning of few kurals picked by Judges.
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14. Judges decisions are final.
15. TAGDV reserves the right to add or amend the competition guidelines and rules without notice.
16. All decisions made by TAGDV (in matters listed above and in matters not listed above) shall be
final.
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