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VTA – Tamil Bee 2017-18 Event General Guidelines 

 Tamil Bee event registration is done through VTA website 
 The event coordinators for the categories are listed below  

 

நிலை த ொடரப்ொளர ்

Jr மழலை Sangeetha & Divya 

மழலை Parveen & Sheeja 

நிலை -1 Subha & Shobana 

நிலை -2 Siva & Kishanthi 

நிலை -3 Siva & Siva 

நிலை -4 Ravi & Vidhya 

நிலை -5 John & Kirthika 

நிலை -6 Rams 

  
Please email your concerns, questions, comments to mailto:tamilbee@valluvantamil.org.  
 

தமிழ்த்ததன ீத ோடட்ி வி ரம் (General Guidelines) 

 
 The main objective of Tamil Bee is to increase vocabulary, reading and writing skills 

while having fun with words.  
 Participants will be divided into several groups based on their class and will be offered 

with a list of suggested words for practice.  
 There will be multiple segments and rounds under each group.  
 Top performers from each group may get to display their knowledge in the annual day 

show if time permits.  
 Response Time for the question depends on the type of question and usually ranges 

from 30 seconds to 60 seconds.  
 Judges decisions are final.  
 Participation certificate will be provided for all contestants (new this year) 
 Please note that in addition to the words in the published list, there may be some words 

from the textbook as well. 
 

Following will be overall coordinators for the event who can be contacted for any 

clarification tamilbee@valluvantamil.org 

 

Balaji Doraiswamy 

Lekshmi Velraj 

Sathish Krishnamurthy 

Jeevitha Selvamohan 
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Jr. மழலை 

 

 சுற்று 1 : பட ்ல ப் பொர ்்து எண், எழு த்ு த ொை்லு ை் 

 சுற்று 2 : குழுப் பட த்ிை் அலடயொளம் கொட்டு ை் 

 சுற்று 3 : பட ்ல ப் பொர ்்து வொர ்்ல  த ொை்லு ை் - இைகு 

 சுற்று 4 : பட ்ல ப் பொர ்்து வொர ்்ல  த ொை்லு ை் - நடு  ்ரம் 

 சுற்று 5 : பட ்ல ப் பொர ்்து வொர ்்ல  த ொை்லு ை் – கடினம் 

 சுற்று 6:Tie Breakers(optional) 

 

மழலை 

 

 சுற்று 1 : பட ்ல ப் பொர ்்து எண், எழு த்ு த ொை்லு ை் 

 சுற்று 2 : குழுப் பட த்ிை் அலடயொளம் கொட்டு ை்(ஒரு பதிை் மட்டுமம 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்படம்) 

 சுற்று 3 : தமொழிதபயரப்்பு - இைகு(ஆங்கிைம் –  மிழ்) 

 சுற்று 4: பட ்ல ப் பொர ்்து வொர ்்ல  த ொை்லு ை் - இைகு 

 சுற்று 5 : பட ்ல ப் பொர ்்து வொர ்்ல  த ொை்லு ை் - நடு  ்ரம் 

 சுற்று 6: பட ்ல ப் பொர ்்து வொர ்்ல  த ொை்லு ை் – கடினம் 

 சுற்று 7:Tie Breakers(optional) 

 

நிலை – 1 

 

 சுற்று 1: குழுப் பட த்ிை் அலடயொளம் கொட்டு ை் – இைகு. (மகட்கப்படும் 

வினொவிற்க்கு ஏற்ப தகொடுக்கப்பட்ட தவவ்மவறுப் பட ்திை் 

இருந்து   ரியொனப் பட ்ல  அலடயொளம் கொட்டு ை்.) 

 சுற்று 2: பட ்ல ப்  பொர ்்து   மிழிை்  த ொை்லுக ---(எண், எழு ்து(உயிர ்

,தமய், தபொருடக்ள் ,....etc - நடு  ்ரம் 

 சுற்று 3:ஆங்கிை வொர ்்ல க்கு இலணயொன  மிழ் 

வொர ்்ல லய  ் த ொை்லு ை் – இைகு,நடு ் ரம்,  கடினம்(எடு ்துக் 

கொட்டு: come –  வொ)    

 சுற்று 4:எதிரத் ொை் த ொை்லுக--(மகட்கப்படும் வொர ்்ல க்கு 

ஏற்ற  எதிர ்த் ொை்  மிழிை் த ொை்லு ை்எடு த்ுக் கொட்டு:பகை் X இரவு) 

 சுற்று 5:விடுபட்ட எழு ்துக்கலள கண்டறிக .----தகொடுக்கப்பட்டப் 

பட ்தின் உ வியுடன் விடுபட்ட        எழு ்துக்கலள த ொை்லு ை் (எடு ்துக் 

கொட்டு 1.அணி------.  (ம்,ை்,  ் ) ,2.-----ம்மொ (ஆ ,எ ,அ))  

 சுற்று 6:Tie Breakers(optional) 
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நிலை – 2 

 

 சுற்று 1:  பட ்ல  பொர ்்து  மிழிை் தமொழிதபயரக்்கவும்  - Look at the picture 

and translate to Thamizh 

 சுற்று 2: ஆங்கிை வொர ்்ல லய  மிழிை் தமொழிதபயரக்்கவும்( .படங்கள் 

தகொடுக்கப்பட மொட்டொது  (- Translate English word into Thamizh (no pictures provided) 

 சுற்று 3:  பட ்ல  பொர ்்து தகொடுக்கப்பட்டுள்ள 3  மிழ் வொர ்ல் களிை் 

இருந்து  ரியொன வொர ்்ல லய  கண்டுபிடிக்கவும் - Look at the picture and find 

the correct Thamizh word from the 3 choices provided  

 சுற்று 4:   மிழ் வொர ்ல் லய படி ்து அ லன ஆங்கிை ்திை் 

தமொழிதபயரக்்கவும்  - Read the given Thamizh word and translate to English  

 சுற்று 5:  ஆங்கிை வொர ்்ல லய  மிழிை் தமொழிதபயர ்்து, விலடயொக 

தகொடுக்கப்பட்டுள்ள  மிழ் வொர ்்ல யிை் விடுபட்ட எழு ்ல  நிறப்பவும் .

 மிழிை் குறிை்-தநடிை் த ரிந்திருப்பது நை்ைது .விலடலய எளி ொக 

த ொை்ை ஏதுவொக இருக்கும் .Find the missing letter in the Thamizh word provided 

based on the given English word. It would help the kids to know kuRil-nedil so that they can 

express their answers with ease.  

 சுற்று 6:  தகொடுக்கப்பட்டுள்ள  மிழ் எழு ்துக்கலள  ரியொக 

வரில ப்படு ்தி வொர ்்ல யொக கூறவும் .அவ்வொர ்்ல களின் 

அர ்் மும் கூறவும்  .- Reorder the jumbled letters to form a correct Thamizh word and 

tell its meaning 

 சுற்று 7:  ஆங்கிை வொக்கிய ்ல   மிழிை் தமொழிதபயரக்்கவும் .

முழுலமயொன  ரியொன பதிை்கள்  ொன் ஏற்றுக் தகொள்ளப்படும் .Translate 

English sentences in Thamizh. Only fully correct sentences will be accepted. 

 

நிலை – 3 

 

 சுற்று 1: என் தபயர ்என்ன ? / Name an object, location, person/professional. One 

question per participant ; One minute to answer question No elimination ; all participants 

proceed to second round ; scores will be used as tie-breaker in later rounds 

 சுற்று 2 நிை், கவனி, த ொை் / Similar words with different pronunciations will be given 

to kids. They have to pronounce it aloud. One minute to answer question. No elimination; all 

participants proceed to second round ; scores will be used as tie-breaker in later rounds 

 சுற்று 3 ஒளிந்திருக்கும் வொர ்்ல லய கண்டுபிடி / Scrambled words, 

missing letters, crosswords One question per participant ; One minute to answer question 

Elimination round  
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 சுற்று 4 புதிர ்புலனயைொம் வொருங்கள்    / 4 letter  crossword puzzle with 4 words. 

Each word will have hidden clue. 

 சுற்று 5 த ொை்ைகரொதி உருவொக்கு   / Find maximum number of words based on given 

Picture. Identifying more words will help you to score more points. Words need to be directly 

related to given object/instance/mood displayed in picture/art.  

 Tiebreaker யொர ்இவர?் Find the celebrity, historical places, Tamil culture, literature and 

Tamil sports displayed on the screen. Use this to speak about the same in Thamizh. It has to 

be directly related to the given person, places and object displayed in the picture. Points will 

be provided based on the following criteria: 

 Identification of a people, place, sport etc. 

 Number of points The more points kid talk about him will get more scores 

 Correctness 

 No negative points for incorrect answers. 

 

நிலை – 4 

 Round / சுற்று 1: ( No Elimination. Scores will be used as tie-breaker in later 

rounds)  

எதிரச்ச்சோை்  : Antonyms, தகொடுக்கபட்ட வொர ்்ல க்கு எதிர ்த் ொை் கூற 

மவண்டும். (within 30  seconds ) (எ.கொ)  1. முன் * பின்  2. ஆண் * தபண்  

 Round 2/சுற்று 2   ( No Elimination. Scores will be used as tie-breaker in 

later rounds), சமசச்சோை் Synonyms,  தகொடுக்கப்பட்ட த ொை்லிற்கு இலணயொன 

தபொருள் உள்ள த ொை்லை கூறவும் ( within 30  seconds )  எ.கொ. அம்மொ= அன்லன, 

அப்பொ=  ந்ல  

 Round / சுற்று 3: (Elimination Round) Conjugate the given verb in Tamil based on 

the specified pronoun and tense (past/future). சகோடுக்க ் ட்ட விலனசச்சோை்லை 

குறி ்பிட்ட மோற்று ்ச யருக்கும், கோைத்திற்கும் ஏற்  வடிவலமத்து தமிழிை் 

 திை் கூறவும். ( within 30  seconds ) (எ.கொ) 1. (I , dance) in past tense / இறந்  கொைம்.- 

நொன் ஆடிமனன்.; 2. (You , read) in future tense / எதிர ்கொைம் - நீ படிப்பொய்.  

 Round 4 / சுற்று 4 இரு வலக தகள்விகள் தகடக் ் டும். ( within 30  

seconds ) வலக 1 :  ஒரு சசோை் இரு ச ோருள், தகொடுக்கப்பட்ட த ொை்லைப் 

படி ்து அ னுலடய இரு ச ோருலளயும் கூறவும்,  ஆங்கிை வொர ்்ல  தகொண்டு 

விளக்கைொம்.   மிழிை் விளக்க முயற்சி த ய்யவும். எ.கொ :  ஆறு -  river / 6,  எண், 

படி - step/ read கற்பது; வலக 2 :  ஓசரழுத்து ஒலி மோற்றம் தகொடுக்கப்பட்ட இரு 

த ொற்கலள  ரியொன உ  ்ரிப்புடன் படி ்து அ னுலடய இரு ச ோருலளயும் 

கூறவும். எ.கொ.1 : பனி : பணி - தபொருள்  snow/ மவலை  work;  எ.கொ. 2  வலி : வழி- 

தபொருள்  pain/path  பொல ; ஆங்கிை வொர ்்ல  தகொண்டு விளக்கைொம்.   மிழிை் 

விளக்க முயற்சி த ய்யவும். சுற்றிை் தகொடுக்கப்பட்ட த ொற்கள் அலன ்தும் 

நிலை 2, 3, 4 (பொடம் 12 வலர) பொடப்பகுதிகளிருந்து வரும்.  மமலும், 

வகுப்பலறயிை் ஆசிரியரக்ள் பயன்படு ் ப்பட்ட த ொை்   அகரொதியிலிருந்து 

வரும். All words relating to the round will be asked from nilai 2,3,4 ( upto chapter 12)materials 

and from the words that were used in the class. 
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 Round / சுற்று 5: (Elimination Round) ( within 30  seconds ) Jumbled words / 

எழு ்துக்கலள  ரி த ய்து வொர ்்ல லய கண்டுபிடிக்கவும். (எ.கொ) 1. விை்க – 

கை்வி, 2. க ்ருது -- கரு ்து  Tell Five related  Tamil words for  a given picture within  30  

seconds  ( தகொடுக்கப்படட்ுள்ள  பட ்திற்கு(picture)  தபொருந்தும்  ஐந்து   வொர ்்ல க

லள  முப்பது வினொடிகளுக்குள்  கூறவும்) . 

(எ.கொ)   :   The  given  picture  is  school  (தகொடுக்கப்படட்ுள்ள படம்  பள்ளிக்கூடம் ) some 

acceptable  words - ஒரு சிை ச ோருந்தும்  வொர ்்ல கள்  :   ஆசிரியர் ,ஆசிரிலய 

,மோணவன் ,மோணவி ,புத்தகம் some unacceptable  words  - ஒரு சிை 

ச ோருந்தோத   வொர ்்ல கள்  :   தபன்சிை்   , புக்  ,பஸ் , மபப்பர ்
 

நிலை – 5 & 6 

 
Rules attached separately 


