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Nghl;bfSf;fhd tpguq;fs ; 
 
 

உயிரெழுத்துப் ப ோட்டி 

ப ோட்டியோளர் 'அ' த ோடக்கம் 'ஔ' வரையிலோன உயிதைழுத்துகள் அரனத்ர யும் 

வரிரைக்கிைமப் டி தைோல்லிக்கோட்டியபின், நடுவர் ப ர்ந்த டுக்கும் எழுத்துக்களில் 

த ோடங்கும் இரு  மிழ்ச் தைோற்கரளக் கூறபவண்டும். ஒவ்தவோரு ப ோட்டியோளருக்கும் 

ஏ ோவது ஐந்து உயிதைழுத்துகள்  ைப் டும். 

 

விப ோத உடைப் ப ோட்டி 

இந்நிகழ்வில், ப ோட்டியோளர் நம்முன்பனோர் ஒருவரைப் ப ோன்று அல்லது  ங்கரளக் கவர்ந்  ஒரு 

த ரியோர் ப ோன்று, உரட அலங்கோைங்களுடன் கோட்சி  ந்து, அப்த ரியோர் கூறிய அற வோக்குகளில் 

ஓரிைண்ரட ைர  அறியும் டி கூற பவண்டும். 

நம்முன்பனோர்: உ ோைணமோக ஒளரவப் ோட்டி,  ோைதியோர், திருவள்ளுவர் ஆகிபயோரைக் கரு லோம். 

 

அபிநயப் ோைல் 

ஏ ோவது இைண்டு  ோடல்கரள அபிநயத்துடன்  ோடிக்கோட்ட பவண்டும். 

 

 

ஆத்திசூடி, ர ோன்டைபேந்தன் 

 ைப் ட்டுள்ள 13 தைோற்பகோர்ரவகரளயும் (வைனங்கரளயும்) த ோருள் விளங்கி மனனம் தைய்து, 

அவற்ரறத் த ளிவோக அப  வரிரையில் தைோல்லிக்கோட்ட பவண்டும். அ ன்பின் நடுவர் 

ப ர்த டுக்கும் 3 வைனங்களின் த ோருரள உங்களது தைோற்களில் விளக்கிக் கூற பவண்டும். Meanings 

should be explained in your own words either in English or in Tamil. 

 

குட்டிக் டத 

ஒரு சிறு கர ரய 3 நிமிடங்களுக்குள் விளக்கமோக  மிழில் தைோல்ல பவண்டும். அர த் த ோடர்ந்து 

நடுவர் பகட்கும், அக்கர பயோடு த ோடர்புரடய, இரு வினோக்களுக்கும்  திலளிக்க பவண்டும். 
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திருக்குைள் 

பிரிவு 4: – மு ல் 10 குைள் ள் 

பிரிவு 5: – 11ஆவது த ோடக்கம் 25ஆவது வரையுள்ள 15 குைள் ள் 

 

 ைப் ட்டுள்ள குறள்கள் அரனத்ர யும் த ோருள் விளங்கி மனனம் தைய்ய பவண்டும். இவற்றுள் 

நடுவர் ப ர்த டுக்கும் 5 குறள்கரளயும் த ளிவோகச் தைோல்லிக்கோட்டி, அக்குறள்களின் த ோருரளயும் 

உங்களது தைோற்களில் விளக்கிக் கூற பவண்டும். Meanings should be explained in your own words either in 

English or in Tamil. 

 
 
Ngr;Rg;Nghl;b 
 
பிரிவு 2:  ைப் ட்ட விடயங்களில் விரும்பிய jiyg;nghd;wpy; Ngr;rpidத் jahH nra;J jkpopy; 
NgrNtz;Lk;. (Ngr;rpd; gpujp eLtHfSf;Fக் nfhLf;fg;gly; Ntz;Lk;) 
 
பிரிவு 3, 4, 5:  ைப் ட்டுள்ள Ngr;rpidத் jahH nra;J jkpopy; NgrNtz;Lk;. 

    
 
nrhy;tnjOjy; 
 
gphpT 3 - jug;gl;l nrhw;fspy; ,Ue;J 15 nrhw;fSk; ,it Nghd;w 5 புதிய nrhw;fSk; 
ப ோட்டிக்குத் jug;gLk;. தைோல்லப் டும் ஒவ்தவோரு தைோல்ரலயும் கவனமோகக் பகட்டு, எழுத்துப் 
பிரையின்றி எழு  பவண்டும். ஒவ்தவோரு தைோல்லும் இரு முரற உச்ைரித்துச் தைோல்லப் டும். 
 
gphpT 4 - jug;gl;l nrhw;fspy; ,Ue;J 20 nrhw;fSk; ,it Nghd;w 5 புதிய nrhw;fSk; 
ப ோட்டிக்குத் jug;gLk;. தைோல்லப் டும் ஒவ்தவோரு தைோல்ரலயும் கவனமோகக் பகட்டு, எழுத்துப் 
பிரையின்றி எழு  பவண்டும். ஒவ்தவோரு தைோல்லும் இரு முரற உச்ைரித்துச் தைோல்லப் டும். 

 
 
 
Power point presentation on Tamil poems by a poet (e.g:  ோைதியோர், திருவள்ளுவர்). Both Tamil and English 

languages can be used for presentation. 7 to 10 minutes. 

 
 


