Ngr;Rg;Nghl;b
,yf;Ffs; - Nehf;fq;fs;.
,U nkhop gz;ghl;Lf;$lhf tsHe;JtUk; gps;isfs; jkpo; nkhop > jhafk;>
jkpo;ngupahH kw;Wk; nghJtplaq;fs; Fwpj;J Ngr;RfSf;$lhf njupe;J nfhs;sy;.
kddk; nra;Ak; Mw;wiy Nkd;ikg;gLj;jy;.
nrhw;fis rupahd Kiwapy; cr;rupf;Fk; jd;ikia nkU$l;ly;.
gyH Kd;dpiyapy; epd;W NgRk; Mw;wiy tsHj;jy;.
பேச்சுப்பேோட்டி விதிகள்
உச்சரிப்பு : ஒலி வடிவங்களை சரியான முளையில் உச்சரிக்க வவண்டும்.
வாக்கியங்கள் பூரணமாக உச்சரிக்கப்பட வவண்டும்.
நிலை: யதார்த்தமான முளையில் வபச்ளச முன்ளவத்தல்.
தடங்கல் இன்ைி வபசுதல்.
பபாருள் உணர்ந்து வபசுதல்.
ததோனி : வபச்ளச விைங்கி ஏற்ை இைக்கத்துடன் வபசுதல்

Ngr;Rg;Nghl;bf;fhf gps;isfis jahHgLj;jy; Fwpj;J ngw;NwhHfspd;
mDgtq;fs;.
Nghl;bf;fhd Ngr;ir ngw;NwhHfs; gps;isfSf;F thrpj;Jf;fhl;LtJld; mjw;Fupa
mu;j;jj;ij tpsq;fg;gLj;jNtz;Lk;.
Ngr;Rf;fis gps;isfs; ghHj;J vOJjy; Ntz;Lk;.
xt;nthU ge;jpf;Fk; ntt;NtW epwq;fis gad;gLj;jyhk;.
Ngr;rpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fis gps;isfSf;Ff; fhl;lyhk;.
Kjy; ,uz;L tupfis kddk; nra;jy;. gpd;dH kddk; nra;j tupAld; NrHj;J
NkYk; ,uz;Ltupfis kddk; nra;jy; Ntz;Lk;. ,t;thW njhluyhk;.
Muk;gj;jpNyNa Ngr;Rg;Nghl;bapy; ftdpf;fg;gLk; njhdp> cr;rupg;G> nghUs;
czHe;J NgRjy; Nghd;w tplaq;fis ftdj;jpy; vLf;fNtz;Lk;.
gps;isfs; NgRk; NghJ tPbNah gjpT nra;jy;. ,jidg; ghHj;J jpUj;jq;fis
Nkw;nfhs;syhk;.
gpwe;jehs; nfhz;lhl;lj;jpNyh my;yJ ez;gHfSldhd re;jpg;Gf;fspNyh
kw;wtHfSf;F Kd;dhy; Ngrpf;fhl;lyhk;.

thfdq;fspy; gazk; nra;Ak; NghJ Ngr;Rf;fis Ngrpf;fhl;Lk; gb gps;isfis
Nfl;fyhk;.
gps;isfSf;F Vw;w tifapy; kddk; nra;Ak; Mw;wiy mjpfupf;Fk; tifapy;
Gjpa tbtq;fis fz;Lgpbj;jy; Ntz;Lk;.
jdpg;gl;l FLk;g tpohf;fspy; my;yJ nghJ tpohf;fspy; Ngr;Rg;Nghl;bapy;
NjHe;njLj;j Ngr;Rf;fis xU epfo;thf kw;wtHfs; Kd;dpiyapy; ghlrhiy
khztHfs; Ngrpf;fhl;Ljy;.
Ngr;Rg;Nghl;bfspy; ngw;NwhHfs; ghHitahsHfshf fye;J nfhs;tJ
tuNtw;fj;jf;fJ.

kWgf;fk; ghu;ff
; Tk;
ஓவியப்வபாட்டி:
ஓவியப்வபாட்டிக்குரிய ஓவியங்கள் தமிழர் தாயகத்ளத ளமயமாக ளவத்வத
வளரயப்பட வவண்டும்.
ஓவியப்வபாட்டிக்கான உபகரணங்கள் பாடசாளலயினாவலவய வழங்கப்படும்.

3taJ> 4taJ> 5taJ kw;Wk; 1k; tFg;G khztHfSf;F epwe;jPl;lg;glhj glq;fs;
nfhLf;fg;gLk;. khztu;fs; nfhLf;fg;gl;l glq;fSf;Fg; nghUj;jkhd tu;zq;fisj;
njupT nra;J tu;zk; jPl;l Ntz;Lk;.
2 k; tFg;G njhlf;fk; – 4k; tFg;G tiu

jhafj;jpYs;s kuq;fs;> G+f;fs;;> goq;fs;;> gwitfs;> kpUfq;fs;>
,aw;iff;fhl;rpfs;.
5k; tFg;G njhlf;fk; - 10k; tFg;G tiu

jhafj;jpd; Njrpa milahsq;fs; (Njrpag; gwit> Njrpa kpUfk;> Njrpa kuk;;>
Njrpa kyH.)
khtPuHfis epidT$Uk; milahsq;fs;.
jhafj;jpd; gz;ghl;L tpOkpaq;fis> tho;tpay; #o;epiyfis> kw;Wk; kf;fspd;
mty epiyikfis rpj;jupf;Fk; fhl;rpfs;.
Xtpag;Nghl;bf;fhd cgfuzq;fs; ghlrhiyahy; toq;fg;gLk;.
khztHfSf;F Xtpag;Nghl;bf;Fupa tplaq;fs; Fwpj;J mwptpaw; fy;tp
ghlNeuj;jpd; NghJ njupag;gLj;jg;gLk;.

ngw;NwhHfs; jq;fs; gps;isfSf;F Xtpaq;fs; tiutjw;fhd gapw;rpia
toq;fyhk;.

Xtpag;Nghl;bapd; NghJ gpd;tUk; tplaq;fs; ftdj;jpw;F nfhs;sg;gLk;.
-

epwk; jPl;lg;gl;l Kiw
epwq;fspd; njupT
nfhLf;fg;gl;l jiyg;Gf;F Vw;w Xtpaq;fs;
KOik – Xtpak; jUk; nra;jp

Xtpag;Nghl;bf;fhf tiuag;gLk; Xtpaq;fs; fz;fhl;rpf;fhf itf;fg;gLk;.

உறுப்தேழுத்து பேோட்டி விதிமுலைகள்:
உறுப்பளமய எழுத வவண்டும் (பார்த்து வளரதல் அல்ல).
வேர்த்தியாக எழுத வவண்டும் (பபாருத்தமான இளடபவைிகளுடன்).
பார்த்து எழுதும் வபாது பிளழயின்ைி எழுதுவதுடன், சரியான குைியீடுகளையும்
கவனித்து எழுத வவண்டும்.

