Thiruvalluvar Tamil School, Edison, NJ
சேர்ந்து வளர்ப்ச ோம் சேந்தமிழ்ப் யிரை !!!

குழந்ரதகளுக்கோன திறனறி ச ோட்டிகள்

2020

Skills Contest for Children

ஒத்திரகயில்லோப் ச ச்சு / Impromptu
வயது/Ages: 14-16
விதிமுறைகள்:

Speech

Level / நிரல: 8
1. ச ோட்டி ஆைம் ிப் தற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பு தரலப்புகள்
அறிவிக்கப் டும்
2. ச ோட்டியோளர்கள் தங்களுரடய தரலப்ர

குலுக்கல்

முரறயில் சதர்ந்சதடுப் ர்
3. சதர்ந்சதடுத்த தரலப் ில் ச சுவதற்கு தயோர் சேய்ய முப் து
நிமிடங்கள் சகோடுக்கப் டும். குறிப்ச டுத்த தோளிலிருந்து
டிக்கக் கூடோது
4. மணி அடித்தவுடன் 5 நிமிடம் ச ே சவண்டும்
5. ஐந்து நிமிட இறுதி மணி அடித்தவுடன் ச ச்ரே நிறுத்த
சவண்டும்
6. ச ச்சு முழுவதும் தமிழில் இருத்தல் ேிறப்பு.
7. சதளிவோன கருத்துக்கள், தரலப்ர

ஒட்டிய ச ச்சு மற்றும்

ஆங்கிலம் கலவோரம ச ோருத்து மதிப்ச ண்கள் வழங்கப் டும்
8. சவற்றியோளர் சேோல் உச்ேரிப்பு, ச ோருள் உள்ளடக்கம், தங்கு
தரடயின்றி சேோல்லுதல், ச சும் விதம் மற்றும் சநை
உ சயோகம் ஆகியரவ சகோண்டு சதர்ந்சதடுக்கப் டுவர்
9. நடுவர்கள் முடிசவ இறுதியோனது

Instructions:

1. Topics will be given 30 minutes before the competition
2. Students will pick their topic randomly out of a hat
3. 30 minutes will be given to prepare the speech. No reading from
the preparation papers.
4. At the ring of bell the participant should speak for 5 minutes
5. Should stop speaking at the end of time bell
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
ச ோட்டி நடக்குமிடத்தில் தரலப்புகள் சகோடுக்கப்

டும். கோல அட்டவரணயின்

டி ச ோட்டி சதோடங்குவதற்கு 45 நிமிடங்கள் முன்னர் ச ோட்டியோளர்கள் குழும

சவண்டும். ள்ளியின் இரணயதளத்தில் கோல அட்டவரண அறிவிக்கப்

டும்.

Titles will be given in the venue. All the participants should assemble 45 minutes
before their competition begins. Look out for the announcement of the schedule in
our school website, www.jerseytamilacademy.org
உதாரணத் தறைப்புகள் /

Example Titles

கல்வியும் அதன் அவேியமும் / Education and its importance
இந்திய சுதந்திை ச ோைோட்ட வைர்
ீ / Indian freedom fighter
சேை, சேோழ,

ோண்டிய மன்னர்
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