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

தலைப்பு குறிப்புகள் 

 

1) எனக்கு  பிடித்த பருவ காைம்  

இளவவனில் காைம், வகாலை காைம், இலையுதிர் காைம் 

குளிர்காைம் என்ற எல்ைா காைங்கலள பற்றி ச ால்லிவிட்டு தனக்கு 

பிடித்த காைத்லத பற்றியும் அதன்  ிறப்பம் ங்கள் பற்றியும் வப ைாம். 

 
 

1)2) இன்பச் சுற்றுைா   சுற்றுைாவின் அவ ியத்லதயும், அதனால் சபரும் நன்லைகலள பற்றி 

வப ைாம். 
 

தான் ச ன்ற சுற்றுைாலவ பற்றி வப ைாம் அதில் தான் 

அறிந்துசகாண்ை விஷயங்கலள பற்றி  வப ைாம் 

2)3) குடும்ப உறவுகளின்  ிறப்பு   குடும்பத்தில் இருக்கின்ற உறவு முலறகளான தாத்தா, பாட்டி, 

 ித்தப்பா,  ித்தி, சபாியப்பா,சபாியம்ைா, அத்லத , ைாைா, அண்ணன் , 

அக்கா , தம்பி பற்றி வப ைாம். 

 

குடும்ப அலைப்பு, குடும்ப உறவுகளின்  முக்கியத்துவத்லத பற்றி 

வப ைாம். 

 

குடும்ப  உறவுகலள  வபணி காப்பதின்  அவ ியத்லத பற்றி வப ைாம். 

 
  

  

 

 

 

 

வள்ளுவன் தைிழ் லையம் 

வபச்சுப் வபாட்டி  - தைிழ் முழக்கம் 

தலைப்புகள் ைற்றும் விதிமுலறகள் 
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வயது 8 , 9,  10:               (4 minutes + 1 Minute Grace) 

தலைப்பு குறிப்புகள் 

 

1) ஐந்தில் வலளயாதது ஐம்பதில் வலளயுைா  
 

இளலை காைம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பலத பற்றி உலை 

ஆற்றைாம். 

 

இளலையில் கஷ்ைப்பட்டு கல்வி கற்பவர்கள் 

வைல்நிலைலயயும் கல்ைாதவர்கள் தாழ்வான 

நிலைலயயும் அலைகின்றனர். 

 

எந்த ஒரு நல்ைப்  பழக்கத்லதயும் உைவன வழக்கிற்குக் 

சகாண்டுவை முடியாது. இளவயதிலிருந்வத நல்ைப் 

பழக்கங்கலள நாம் நலைமுலறப்படுத்திக் / 

வழக்கப்படுத்திக் சகாள்ள வவண்டும் என்ற கருத்துக்கலள 

லையைாக லவத்து வப ைாம். 

 

2)     வதைதுை தைிவழால  உைகசைல்ைாம் ....... 

 
 

ஏன் தைிலழ உைகசைல்ைம்  பைவ ச ய்ய வவண்டும். 

எப்படி உைகசைல்ைாம் பைவ ச ய்வது என்பதற்கு  ிை 

கருத்துக்கள். 

உைகசைல்ைாம் பைவ ச ய்வதன் மூைம் சபரும் 

நன்லைகள். 

தைிழ் சைாழியின்  ிறப்புக்கள் . 

 வதைதுை தைிவழால  உைகசைல்ைாம் பைவும் வலக 

ச ய்தல் வவண்டும் என்ற பாைதியின் கனலவ 

பூர்த்தியாக்க்குவது எப்படி.  

2) வ ை, வ ாழர், பாண்டியர்  
 

யாைாவது ஒருவருலைய  வதாற்றமும் வைைாறும் . 

அவர்கள் ஆட் ி. 

அவர்கலள பற்றி இருக்கின்ற நூல்கள்.  

4.  பண்புலைலை  

 

 நாம் பின்பற்ற வவண்டிய பண்புகள் . 

பண்பு உலையவைாக வாழ நல்வழிகள் . 

பண்புலைவயாலைப் வபாற்றுவது.  

பண்புலைவயாலைப்  பின்பற்றுவது .  

நல்ைார்ச ால் வகட்பதுவும் நன்வற . 

தீயார்ச ால் வகட்பதுவும் தீவத. 

வயதில் மூவதார்க்கு ைாியாலத. 
 

வள்ளுவன் தைிழ் லையம் 

தைிழ் வபச்சுப் வபாட்டி  - தைிழ் முழக்கம் 

தலைப்புகள் ைற்றும் விதிமுலறகள் 
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வயது 11 and above:   (4 minutes + 1 Min Grace) 

தலைப்பு குறிப்புகள் 

 

 

 

1. கற்க க ைற கற்க .....கற்றபின் நிற்க  

கல்வியும் அதன் அவ ியமும் . 
 

கல்வியும் நலைமுலற வாழ்க்லகயும் . 
 

சபற்ற  கல்விலய எப்படி பயன்படுத்துவது. 

 

2. உைகச்  ச ம்சைாழிகளும்  தைிழின் 

தனித்தன்லையும்  
 

 
 

அலனத்து  ச ம்சைாழிகலள பட்டியல் இைைாம்  

ைற்ற ச ம்சைாழிகலளயும் தைிழ் சைாழிலயயும் ஓப்பிைைாம்  

தைிழ் சைாழியின்  ிறப்புக்கள்  
  

 

 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 Marks Reduction: 

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. 

வள்ளுவன் தைிழ் லையம் 

தைிழ் வபச்சுப் வபாட்டி  - தைிழ் முழக்கம் 

தலைப்புகள் ைற்றும் விதிமுலறகள் 

(2017 Tamil Speech Competition Topics and 
guidelines 

 



    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  

 


