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                                   சேர்-எதிர்மரறப் ச ச்சு / Pros-Cons Speech 

வயது/Ages: 

11&12 

Level / ேிரை : 6  

விதிமுறைகள்: 1. ச ோட்டியோளர்கள் தங்களுரைய தரைப்ர  குலுக்கல் 
முரறயில் சதர்ந்சதடுப் ர் 

2. முதல் மணி அடித்தவுைன் ச ோட்டியோளர்கள் தங்களுரைய 
தரைப்பு  ற்றிய ஆதைவு கருத்துக்கரளப் ச ே ஒரு 
ேிமிைம் வழங்கப் டும்.  

3. இைண்ைோம் மணி அடித்தவுைன் ச ோட்டியோளர்கள் தங்கள் 
தரைப்பு  ற்றிய எதிர் கருத்துக்கரள ஒரு ேிமிைம் ச ே 
சவண்டும் 

4.  மூன்றோம் முரற மணி அடித்தவுைன் ச ோட்டியோளர்கள் 
ச ச்ரே ேிறுத்த சவண்டும் 

5. மூன்றோவது ஒரு ேிமிைம் சகள்வி  தில்  குதியோகும். 
ச ோட்டியோளர்கள் ேடுவர்களின் சகள்விகளுக்கு  திைளிக்க 
சவண்டும் 

6. ச ச்சு முழுவதும் தமிழில் இருத்தல் ேிறப்பு. 
7. சதளிவோன கருத்துக்கள், தரைப்ர  ஒட்டிய ச ச்சு 

மற்றும் ஆங்கிைம் கைவோரம ச ோருத்து மதிப்ச ண்கள் 
வழங்கப் டும் 

8. சவற்றியோளர் சேோல் உச்ேரிப்பு, ச ோருள் உள்ளைக்கம், 
தங்கு தரையின்றி சேோல்லுதல், ச சும் விதம் மற்றும் 
சேை உ சயோகம் ஆகியரவ சகோண்டு 
சதர்ந்சதடுக்கப் டுவர் 

9. ேடுவர்கள் முடிசவ இறுதியோனது 
 

Instructions: 

 

 

1. Students will pick their topic randomly out of a hat  

 

2. Participant should speak supporting the topic for a minute at the 

beginning bell 

 

3. At the ring of bell after a minute (2
nd

 bell), should speak against 

the topic for a minute 
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4. Should stop speaking at the 3rd bell  

 

5. Answer questions for 1minute from judges  

 

6. Speech should be in Tamil  

 

7. Content should adhere to the given topic. Usage of English would 

reduce score 

 

8. Winners selection would be based on 5 criteria – Pronunciation, 

Content, Flow, Presentation, Duration 

 

9. Judges decisions are final 
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தறைப்புகள் பட்டியல் / Topics List 
 

1)  இரணயவழிக் கற்றல் ஆேிரியர்களுக்கு மோற்றோகுமோ?  

  Can online learning replace classroom teaching? 
. 
 

2)  மிருகக்கோட்ேிேோரைகள் விைங்குகளுக்கு  யனளிக்கின்றனவோ? 

  Are Zoos Beneficial to Animals in Any Way? 

 
 

3) விண்சவளி ஆய்வுகள் மனிதகுைத்திற்கு  யனளிக்கின்றனவோ? 

 Is Exploring Space Really Important? 
 
 
 

4)  ள்ளி சேைம் 10 மணியிைிருந்து 4 மணி வரை என மோற்றப் ை சவண்டுமோ 

 Should the School Hours be from 10.00 AM to 4.00 PM ? 
 
 

5)  மோணவர்களுக்குத் தைப் டும் ரகச்சேைவுப் ணம் சேைவழிக்கவோ? சேமிக்கவோ? 

 Should You Save Your Allowance or Spend it All Away? 
 
 
 

6) அருங்கோட்ேியங்களுக்கு நுரழவுகட்ைணம் சதரவயோ?  

 Should Museums be free to the Public? 
 

 

7) ேமூகவரைதளங்கள் ேமூகத்திற்கு ேன்ரமயளிக்கின்றனவோ?  

 Are social networking sites good for our society? 
 

 
 

8) இரணயத்தில் ச ோருள்கள் வோங்கைோமோ? 

 Is online shopping better? 
 
 

9) வோழ்க்ரகக்கு திறன் அரைச ேி இன்றியரமயோததோ? 

 Life with/without cell/smart phones 
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10) தோனியங்கி வோகனங்கள் ேம் ிக்ரகக்குரியரவயோ? 

 Fully automated cars: pros and cons 
 
 

11)  ணம் ஒன்சற மகிழ்ச்ேியோன வோழ்க்ரகரய தருமோ  
Can money give you happiness to life? 

 
 

12) சதோழில்நுட் த்தோல் இயற்ரகரய  ோதுகோக்க முடியுமோ?  

 Can people save nature using technology (or destroy it)? 
 
 

13) சேயற்ரக நுண்ணறிவு ஆ த்தோனதோ?  

 Is artificial intelligence dangerous? 
 
 

14) துரித உணவுகள் வைமோ?ேோ மோ? 

 Fast Food: A blessing or a curse? 
 
 

15) 6 வயதுக்குட் ட்ை குழந்ரதகளுக்கு வடீ்டுப் ோைம் சதரவயோ? 

 Whether homework is necessary for kids under age 6? 
 
 

          


