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PSGR KRISHNAMMAL COLLEGE FOR WOMEN 

Programme  PART - I - TAMIL PAPER I ,II, III & IV 

Vocational Tamil Paper I ,II 

PART - IV   Basic Tamil Paper I,II Advanced  Tamil Paper I,II      

Scheme of the Examination 

 

(Applicable to students admitted during the Academic year 2022-23) 
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PSGR KRISHNAMMAL COLLEGE FOR WOMEN 

QUESTION PAPER PATTERN 

PART-1 Tamil Paper -I,II,III,IV,IB.Voc -I,II 

Continuous Internal Assessment : 50Marks  

SECION MARKS TOTAL 

A- 5x2 Marks  10 50 

B-4x5 Marks 20 

C- 2x10 Marks  20 

 

End Semester & Model Examination : 100 Marks  

SECION MARKS TOTAL 

A- 11x2 Marks  22 100 

B-5x6 Marks 30 

C-4x12 Marks  48 

PART -IV- BASIC TAMIL -I,II 

Continuous Ineternal Assesment :25 Marks  

SECION MARKS TOTAL 

I.4x1 Marks 4  

 

 

25 

II-3x1 Marks 3 

III.5X1 Marks  5 

IV.5X1Marks 5 

V.3X1 Marks 3 

VI.5X1 Marks 5 

 

 



 

 

 

 

 

Model Examination: 50 Marks  

SECION MARKS TOTAL 

I.5x1 Marks 5  

 

 

50 

II-5x1 Marks 5 

III.5X1 Marks  5 

IV.6X1Marks 6 

V.5X1Marks 5 

VI. 5X2 Marks 10 

VII. 5X2 Marks 10 

VIII. 1X4 =4 4  

PART -IV - ADVANCE TAMIL - I,II 

CONTINUOUS INTERNAL ASSESMENT : 25 MARKS 

SECION MARKS TOTAL 

A- 5x1Marks  5 25 

B-2x4 Marks 8 

C-2x6 Marks  12 

End Semester Examination : 50 Marks 

SECION MARKS TOTAL 

A- 5x1Marks  5 25 

B-2x4 Marks 8 

C-2x6 Marks  12 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

WEIGHTAGE ASSIGNED TO VARIOUS COMPONENTS OF  

CONTINUOUS INTERNAL ASSESMENT 

 CI

A 

I 

CIA 

II 

Mode

l 

Exam 

Assignment/ 

Classnotes 

seminar quiz class 

participa

tion 

Library  

usage 

 AOIC 

Attendence Max. 

Marks 

PART I 

TAMIL 

PAPER- 

I 

7 7 10 4 5 4 5 5 3 50 

PART I 

TAMIL 

PAPER -

II 

7 7 10 4 5 4 5 5 3 50 

 

BASIC TAMIL VAIVA-VOICE 

 

 General 

Question  

Writing 

Skills 

Reading 

Skills 

Observing 

Skills 

Maximum 

Marks 

BASIC 

TAMIL 

15 10 10 15 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Rubrics  

A rubric is an assessment tool that clearly indicates marking criteria. It can be used for 

marking assignments, class participation, or overall grades  

 When the assignment/ seminar is marked, circle or highlight the achieved level of performance for 

each criterion.  

  4 marks 3 marks 2 marks 1 mark 

Focus  

Purpose  

Max marks : 4 

Clear  Shows awareness  
Shows  little 

awareness  
No awareness  

Main idea 

Max marks : 4 

Clearly presents a 

main idea. 

Main idea 

supported 

throughout  

Vague sense  No main idea 

Organisation: 

Overall 

Max marks : 4 

Well planned  
Good  overall 

organization  

There is a sense 

of organization  

No sense of 

organization  

Content  

Max marks : 4 

Exceptionally well 

presented   
Well presented Content is sound  Not good 

Style: 

Details and 

Examples  

Max marks : 4 

Large amounts of 

specific examples 

and detailed 

description  

Some use of 

examples and 

detailed 

descriptions 

Little use of 

specific examples 

and details 

No use of 

examples  

                              

Total-20 marks (converted to 4 marks) 

 

 



 

 

 

 

 

 CLASS PARTICIPATION RUBRIC 

Name- 

 Criteria Points 

scored  5 4 3 2   1 

Level of 

Engagement 

in Class  

(Max 5 marks) 

Student 

proactively 

contributes to 

class by 

offering ideas 

and asks 

questions 

more than 

once per class. 

Student 

proactively 

contributes 

to class by 

offering ideas 

and asks 

questions 

once per 

class 

Student 

contributes 

to class and 

asks 

questions 

occasionally 

Student 

rarely 

contributes 

to class by 

offering ideas 

and asking no 

questions  

Student never 

contributes to 

class by offering 

ideas 

 

Listening 

Skills 

(Max 5 marks) 

Student 

listens when 

others talk, 

both in groups 

and in class. 

Student 

incorporates 

or builds off of 

the ideas of 

others. 

Student 

listens when 

others talk, 

both in 

groups and in 

class. 

Student 

listens when 

others talk 

in groups 

and in class 

occasionally 

Student does 

not listen 

when others 

talk, both in 

groups and in 

class. 

Student does 

not listen when 

others talk, 

both in groups 

and in class. 

Student often 

interrupts when 

others speak. 

 

Behavior  

(Max 5 marks) 

Student 

almost never 

displays 

disruptive 

behavior 

during class 

Student 

rarely 

displays 

disruptive 

behavior 

during class 

Student 

occasionally 

displays 

disruptive 

behavior 

during class 

Student  

often displays 

disruptive 

behavior 

during class 

Student almost 

always displays 

disruptive 

behavior during 

class 

 

Preparation 

(Max 5 marks) 

Student is 

almost always 

prepared for 

class with 

required class 

materials 

Student is 

usually 

prepared for 

class with 

required class 

materials  

Student is 

occasionally 

prepared for 

class with 

required 

class 

materials 

Student is 

rarely 

prepared for 

class with 

required class 

materials 

Student is 

almost never 

prepared for 

class. 

 

     Total   

  

  Total-20 marks (converted to 5 marks) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfsph; fy;Y}hp 

(jd;dhl;rp chpik> jdpr;rpwg;Gj; jpwd;> Njrpaj; ju kjpg;gPl;by; ‘A++’ jFjp>  
Njrpaj; ju thpirg; gl;baypy; (NIRF 2021) 6-MtJ ,lk; ngw;wJ.) 

gPsNkL> Nfhak;Gj;J}h; - 641 004. 

 

,sepiy gl;lg;gbg;G Kjyhkhz;L 

 

  

gFjp – 1 jkpo;  jhs; - I 

 

nkhopj;jpul;L 

 

 

 

 

 

 

thif 

Kjy; gUtk;;  

2022 – 2023-Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

jkpo;j;Jiw ntspaPL – 2022 
jdpr;Rw;Wf;F kl;Lk; 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Category L T P Credit 

UG 
(Part-1 
Tamil)  

86 4 - 3 

 

Preamble 

 

 1. To educate history of literature 

 2. To Insist culture and traditional values of human life  

 3. To Culture the students attitudes and behaviour 

 4. To encourage student’s creativity  

 

Prerequisite 

  +2 

Course Learning Outcome 

On the successful completion of the course, students will be able to 

 

 

 

 

COURSE 
NUMBER 
TAM2201 

COURSE  NAME  
PART - I  TAMIL PAPER - I 

CLO 
Number 

CLO Statement Knowledge 

Level   

CLO1 Describe Modern  Literature and illustrate K1, K2,K3 

CLO2 Describe Spirituality in Literature K1,K2 

CLO3 Grammer - Nannool –Vallinam Mikum Idangal , Migaa Idangal K1,K2 

CLO4 Describe and Defend History of Literature K3 

CLO5 Demonstrate various Computer Tamil Essays K1,K2, K3 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATE ATTRIBUTES 

I SEMESTER 

1. To Create Leadership Quality of Youngsters 

2. To Understand Role of Young Generation in Developing India  

3. To Adopt Traditional Values of Tamil Literature in family Setup and Social Institution. 

4. Make Student to Create Literature with Holistic Values and Create Modern World 

through New  Literary Values. 

5. To better Communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ghlj;jpl;lk; 
 

2022 – 2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 
 

gFjp 1 – jkpo; jhs; 1 

(nra;As;>,yf;fzk;>,yf;fpatuyhW>fzpdp 
mwptpay;>rpWfij)  

      
Kjy; gUtk;  ( 86 kzp Neuk;) 

 

Subject code  : TAM2201                                                                                 Credits :  3 
 

myF 1 nra;As; (21 kzp Neuk;) ftpij 

t.vz; Mrpupau; ghlg;gFjp 

1. ghujpahh; %d;W fhjy; 

2. Kbaurd;  mofpd; rphpg;G 

3. gokya; NtW xU #hpad; 

4. fUKj;J jpUe;jp tpL 

5. Nfhit goeprhkp fhfpjk; 

6. khyjp ikj;hp  nfhs;isah;fs; [hf;fpuij 

7. ntz;zpyh jhAkhdth; 

rpw;wpyf;fpak; 

8. jphp$luhrg;gf; ftpuhau; jpUf;Fw;whyf; FwtQ;rp - ehl;L tsk;  

( 9 ghly;fs; ) 

myF 2 nra;As; (20 kzp Neuk;)  gf;jp ,yf;fpak; 

t.vz; Mrpupau; ghlg;gFjp 

1. fr;rpag;g Kdptu; Ng&h;g; Guhzk; - KRFe;jd; Kfk; 
ngw;w glyk; (54 ghly;fs;) 

2. Mz;lhs; jpUg;ghit (10 ghly;fs;) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

myF 3 ,yf;fzk;  (6 kzp Neuk;) 

 Mrpupau; ghlg;gFjp 

1.  gtze;jp Kdpth; ed;D}y;                   
1.ty;ypdk; kpFk; ,lq;fs;  

2.ty;ypdk; kpfh ,lq;fs;  

 

myF 4 ,yf;fpa tuyhW (17 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrpupau; ghlg;gFjp 

1. Nguh.Kidth; ghf;aNkhp 1.kuGf;ftpij> GJf;ftpij Njhw;wKk; 
tsh;r;rpAk; 

2.irt ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; 
tsu;r;rpAk; 

3.itzt ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; 
tsh;r;rpAk; 

4.rpw;wpyf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 

ghh;it E}y; : Nguh. Kidth; ghf;aNkhp ‘ntw;wp Nehf;fpy; ,yf;fzk;> ,yf;fpa 
tuyhW> nkhopj;jpwd;’ 

myF 5 fzpdp mwptpay; (22 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrphpah;  E}y; ghlg;gFjp 

1. Kidth; fp. fz;zd;  Mz;l;uha;L 
jkpo; 

jl;lr;R tpirg;gyifapd; 
,af;fKk; ,yf;fpaKk; 

2. Kidth; f. Jiuaurd; ,izaKk; 
,dpa jkpOk; 

,izak; : mwpKfKk; 

tuyhWk; 

3. Kidth; ,uh. FzrPyd;  jkpo; kpd; 

cs;slf;fq;fs; 

fl;lw;w fiyf;fsQ;rpak; 

4. Kidth; j. rj;jpauh[;  fzpdpj;jkpo; 
gjpg;Gyfk; 

jkpo;f; fzpikapy; ,dp... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

jd;Kaw;rpg; gbg;G (rpWfijfs;) 

t.vz; Mrphpah;  E}y; fij 

1. jpyftjp  thdjp rpwg;Gr; rpWfijfs; tpwfpy; G+j;j kyh; 

2. ituKj;J ituKj;J rpWfijfs; J}uj;J cwT 

3. NtyhAjk; fh.R. NtyhAjdpd; ,uz;L 
rpWfijfs; 

milf;Fe;jho; 

4. v];.uhkfpU\;zd;  JiznaOj;J tPl;Lr; nrbfs; 

5. ghujpfpU\;zFkhh; mg;gj;jh fpzW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

gFjp 1 jkpo; jhs; - I 

Kjy; gUtk; 

mfkjpg;gPl;Lj; Njh;T 

 

Subject code : TAM2201        Credits : 3 

Neuk; : 2 kzpNeuk;     nkhj;j kjpg;ngz; : 50 

gFjp – m 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; XhpU njhlh;fspy; tpil jUf    (5 x 2 = 10) 

nra;As;   - 3 tpdhf;fs; 

,yf;fzk;  - 1 tpdh 

fzpdp mwptpay; - 1 tpdh 

 

gFjp - M 

vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 250 nrhw;fspy; tpil jUf       (4 x 5 = 20) 

 

 nra;As;  - 1 tpdh 

 (,lQ; Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf) 

nra;As;  - 2 tpdhf;fs; 

,yf;fzk;  - 1 tpdh 

fzpdp mwptpay; - 2 tpdhf;fs; 

 

gFjp – , 
vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F 500 nrhw;fspy; tpil jUf.      (2 x 10 = 20) 

 nra;As;  - 1 tpdh 

 ,yf;fpa tuyhW - 1 tpdh 

 jd;Kaw;rpg; gbg;G - 1 tpdh 

 (rpWfij) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

khjphp kw;Wk; gUtj;Njh;T 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

 

gFjp 1 jkpo; jhs; - I 

 Kjy; gUtk; 

 

Subject code : TAM2201        Credits : 3 

Neuk; : 3 kzpNeuk;     nkhj;j kjpg;ngz; : 100 

gFjp – m 

vitNaDk; gjpndhU tpdhf;fSf;F XhpU njhlh;fspy; tpil jUf (11 x 2 = 22) 

nra;As;   - 8 tpdhf;fs; 

,yf;fzk;  - 2 tpdhf;fs; 

fzpdp mwptpay; - 3 tpdhf;fs; 

 

gFjp - M 

vitNaDk; Ie;J tpdhf;fSf;F 300 nrhw;fspy; tpil jUf.       (5 x 6 = 30) 

 nra;As;  - 2 tpdhf;fs; 

 (,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf) 

nra;As;  - 2 tpdhf;fs; 

,yf;fzk;  - 1 tpdh 

fzpdp mwptpay; - 2 tpdhf;fs; 

 

gFjp – , 
vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 600 - 800 nrhw;fspy; tpil jUf     (4 x 12 = 48) 

 nra;As;  - 2 tpdhf;fs; 

 ,yf;fpa tuyhW - 2 tpdhf;fs; 

fzpdp mwptpay; - 1 tpdh 

 jd;Kaw;rpg; gbg;G - 1 tpdh 

        (rpWfij) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kjw;gUtk; 

nghUslf;fk; 

myF – 1 nra;As; (21 kzp Neuk;) 

ftpij> rpw;wpyf;fpak; 

t. 
vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk;   

1 ghujpahh; %d;W 
fhjy; 

gf;jp ghujpahh; ftpijfs;>  

gjpg;ghrphpah; ,.Re;ju%h;j;jp 

ghit gg;spNf\d;];42.[hdp [hd;fhd; NuhL> 

,uhag;Ngl;il> nrd;id – 600 014 
Ie;jhk; gjpg;G - Mf];L 2003 

g.vz; : 128 - 131 

2 Kbaurd; mofpd; 
rphpg;G 

,aw;if Kbaurd; ftpijfs; 

njhFg;ghrphpah;. 

Kidth; jkpoz;zy; 

Kj;Jg; gjpg;gfk;>  

20> t.c.rp njU> 

tpOg;Guk;. 

%d;whk; gjpg;G – [_iy 1988 
g.vz; : 57 – 59 

3 gokya; NtW xU 
#hpad; 

Viofspd; 
mtyk; 

NtW xU #hpad; 

ngUkpjk; ntspaPL.  

4/316-A ,sq;Nfh tPjp> 

rPdpthr efh;>  

tOjpgpuhl;b ,.r.ep 

fz;lh;khdb J.m.ep 

tpOg;Guk; khtl;lk; - 605401 

Kjw;gjpg;G – 2002 
g.vz; - 48 – 49 

 



 

 

 

 

 

4 fUKj;J jpUe;jptpL mwk; neUg;Gg; nghwpfs; 

nre;jpy; gjpg;gfk;> 

90-91fhkhl;rpak;kd; Nfhtpy; tPjp> 

ts;spak;khs; NuhL mUfpy;> 

,uhkehjGuk;>  

Nfhit – 641 045 
Kjw;gjpg;G – 2009 
g.vz; : 53 – 54 

5 Nfhit 
goeprhkp 

fhfpjk; vOj;jp
d; 
typi
k 

vO(J)tJ ftpij 

kNdhd;kzp gjpg;gfk;> 

10- mKJ ,y;yk;> 

ntq;flrhkp efh;> 

mj;jpg;ghisak; gphpT> 

fzgjp 

Nfhit – 641 006 
gjpg;G : brk;gh; 2009 

g.vz; : 26 – 27 

6 khyjp ikj;hp nfhs;isah;f
s; [hf;fpuij 

rKjh
ar; 
#oy; 

vdJ kJf;FLit 

fhyr;RtL gg;spNf\d;];> 

Nf.gp rhiy> 

ehfh;Nfhtpy; - 629 001 

Kjw;gjpg;G – 2011 
g.vz; : 60 – 61 

7 ntz;zpyh jhAkhdtd; je;ij
apd; 
ghrk; 

,uT tiue;j Xtpak; 

mfep ntspaPL 

vz; 3 ghlrhiy tPjp> 

mk;ikag;gl;L>te;jthrp 

Kjw;gjpg;G – etk;gh; 2010 
g.vz; : 50 – 56 
 



 

 

 

 

 

8 jphp$luhrg;gf; 
ftpuhah; 

jpUf;Fw;whyf; 
FwtQ;rp  

ehl;L tsk; 

(1-9 ghly;fs;) 

ehl;L 

tsk; 

jpUf;Fw;whyf; FwtQ;rp 
jphp$luhrg;gf; ftpuhah; 
jpUney;Ntyp njd;dpe;jpa irt 
rpj;jhe;j E}w;gjpg;Gf; fofk;>  
jpUney;Ntyp – 6  Kjw;gjpg;G – 
1955 g.vz; : 58 – 61  

myF 2 nra;As; (20 kzp Neuk;) 
gf;jp ,yf;fpak; 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkp
ak; 

gjpg;Gk; Mz;Lk; 

9 fr;rpag;g 
Kdpth; 

Ng&h;g; Guhzk; 

KRFe;jd; 
Kfk; ngw;w 
glyk;  

(54 ghly;fs;) 

jyr; 
rpwg;G 

kzpthrfh; mUl;gzp kd;w 
mwf;fl;lis nre;jkpo; 5/460 rhe;jypq;f 
efh;> Ng&h;> Nfhak;Gj;J}h;. 

Kjw;gjpg;G – 2021 g.vz; : 539 - 560 

10 Mz;lhs; jpUg;ghit  

(10 ghly;fs;) 

gf;jp ehyhapu jpt;tpa gpuge;jk; 

%yKk; njspTiuAk;> 

,uz;lhk; njhFjp> 

ciuahrphpah; Kidth; 
,uh.t.fkyf;fz;zd; 

th;j;jkhdd; gjpg;gfk;> 

40 rNuh[pdp njU> 

jpahfuha efh;>nrd;id – 17 
%d;whk; gjpg;G - 2004 

g.vz; : 681 - 700 

myF 3 ,yf;fzk;  (6 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

11 gtze;jp 
Kdpth; 

 

ed;D}y;  

ty;ypdk; 
kpFk; 
,lq;fs; 

ty;ypdk; 
kpfh ,lq;fs; 

gpioapd;wp 
vOJjy; 

ed;D}y; 

jpUney;Ntyp> njd;dpe;jpa irt 
rpj;jhe;j E}w;gjpg;Gf; fofk;  ypkpnll; 

154> b.b.Nf rhiy>Mo;thh;Ngl;il> 
ypkpnll; nrd;id – 600 018  
 

 



 

 

 

 

 

 

myF 4 ,yf;fpa tuyhW (17 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

12 Kidth; 
ghf;aNkhp 

1.kuGf;ftpij>GJf;ftpij 
Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 

2.irt ,yf;fpaj;jpd; 
Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 

3.itzt ,yf;fpaj;jpd; 
Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 

4.rpw;wpyf;fpaj;jpd; 
Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 

 

,yf;fpa 
tuyhw;iw 
mwpTWj;jy; 

ntw;wp Nehf;fpy;... 

,yf;fzk>;  ,yf;fpa 

tuyhW> nkhopj;jpwd; 

G+Nte;jd; gjpg;gfk;> 

10/2 rPdpthr rhiy> 

kapyhg;G+h;> 

nrd;id – 600 004. 
Kjw;gjpg;G - 2013 

  

ghh;it E}y; : Nguh. Kidth; ghf;aNkhp ‘ntw;wp Nehf;fpy;... ,yf;fzk;> 

,yf;fpa tuyhW> nkhopj;jpwd; 

myF 5 fzpdp mwptpay; (22 kzp Neuk;) 

t. 
vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk;  

 

1. Kidth; 
f.fz;zd;  

jl;lr;R 
tpirg; 
gyifapd; 
,af;fKk; 
,yf;fpaKk; 

fzpdpapy; 
,yf;fpak; 

Mz;l;uha;L jkpo; 

Kidth; f.fz;zd; 

fpU\;zh gjpg;gfk;> 

nts;shsh; njU> 

fQ;rh efuk; (mQ;ry;) 

juq;fk;ghb (tl;lk;) 

ehfg;gl;bdk; khtl;lk; 

Kjw;gjpg;G – [_iy 2018 
g.vz; : 67 - 104 



 

 

 

 

 

2. 

 

Kidth; 
f.Jiuaurd;  

,izak; : 
mwpKfKk; 
tuyhWk; 

fzpdp 
mwpKfk; 

 

 

 

 

,izaKk; ,dpa jkpOk;      

Kidth; f.Jiuaurd; 

,irg; gjpg;gfk;> 

24 rghp efh;> 

lhf;lh; %h;j;jp rhiy 

Fk;gNfhzk; - 612001  

Kjw; gjpg;G - [_d; 2009  

g.vz; : 1 – 13 

3 Kidth; 
,uh.FzrPyd;  

fl;lw;w 
fiyf; 
fsQ;rpak; 

tpf;fpg;gPbah jkpo; kpd; cs;slf;fq;fs; 

Kidth; ,uh.FzrPyd; 

Nth;fisj; Njb gjpg;gfk;> 

311/2> fd;ah nurpnld;rp> 

nrq;Nfhlf;fTz;ld;GJ}h;> 

Ǹ hl;ly; rd; ird; mUfpy; 

Nfhak;Gj;J}h; - 641 407 

Kjw;gjpg;G –  
brk;gh; 2020             

g.vz; : 45 – 51 

4 Kidth; 
j.rj;jpauh[;  

jkpo;f; 
fzpikapy; 
,dp... 

fzpdpapd; 
vjph;fhyk; 

fzpdpj;jkpo; gjpg;Gyfk; 

Kidth; j.rj;jpauh[;  

fhfpjk;gjpg;gfk;>flY}h; Kjw;gjpg;G 
- jprk;gh; 2017  g.vz; : 59 – 69 

jd;Kaw;rpg; gbg;G (rpWfij) 

t. 
vz; 

Mrphpah; fijj; 
jiyg;G 

tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk;  

1 jpyftjp tpwfpy; G+j;j 
kyh; 

nghJTilik thdjp rpwg;Gr; rpWfijfs; 

thdjp gjpg;gfk;> 13> jPdjahS 
njU jp.efh;> nrd;id – 17 
njhFjp - 4 Kjw;gjpg;G [_d; 
1992 g.vz; : 111 – 140 



 

 

 

 

 

2 ituKj;J J}uj;J cwT cwT epiy ituKj;J rpWfijfs; #h;ah 
ypl;Nur;rh; (gp)ypl; 

nrd;id – 24 gphpajh;\pdp 
gphpz;Nlhfpuhg;];> 

rptfhrp. gd;dpuz;lhk; gjpg;G Nk 
2016 g.vz; : 17 - 25 

3 fh.R NtyhAjd; milf;Fk; jho; jha;ik vOj;jhsh; fh.R. NtyhAjdpd; 
,uz;L rpWfijfs; 

tp[ah gjpg;gfk;> Nfhit 

Kjw;gjpg;G – 2020 g.vz; :1 – 18 

4 v];.uhkfpU\;zd; tPl;Lr; nrbfs; ,aw;if JiznaOj;J      Njrhe;jphp 
gjpg;gfk;>           b1 fq;if 
mg;ghh;l;nkd;l;>    110 - 80 mb 
NuhL>       rj;ah fhh;ld;>       
rhyp fpuhkk;>            
nrd;id - 600 093 g.vz; : 181 - 
186 

5 
ghujp 
fpU\;zFkhh; 

fpzW Rw;Wr; #oy; 
mg;gj;jh ntspaPL jp. &l;]; 

7/4 VohtJ njU jrujGuk;> rhyp 
fpuhkk;> nrd;id – 600 093 
Kjw;gjpg;G brk;gh; 2011 

g.vz; : 60 - 66 

 

S.No. Topic No. of 

Periods 

Content delivery methods 

myF 1 nra;As;                                  21 Hours 

1. 

 

ghujpahh; - %d;W fhjy;   
2 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

2. 

 

Kbaurd; - mofpd; rphpg;G  2 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

3. 
gokya; - NtW xU #hpad;  2 

 
1 
 

tphpTiuahw;Wjy;> 

khzth; fUj;juq;fk; 



 

 

 

 

 

4. 
fUKj;J - jpUe;jptpL 1 

 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

5. 

 

Nfhit goeprhkp - fhfpjk; 2 
 
1 

tphpTiuahw;Wjy;> 

eOty;;  

6. 

 

khyjp ikj;hp - nfhs;isah;fs; 
[hf;fpuij  

 
1 
1 

tphpTiuahw;Wjy;>  

jpUg;Gjy;               

7 
ntz;zpyh - jhAkhdtd;  1 

1 
tphpTiuahw;Wjy; 

eOty;; 

8. 

 

jphp$luhrg;gf; ftpuhah; - 
jpUf;Fw;whyf; FwtQ;rp 

2 
 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

myF 2 nra;As;                                  20 Hours 

9. 

 

 

 

fr;rpag;g Kdpth; - Ng&h;g; Guhzk;  
RFkhhpapd; ,iwtopghL         
fe;jh;tdpd; rhgk;   
tpy;tj;jpd; ngUik 
fe;jh;tdpd; rhgk; ePf;Fjy; 
KRFe;jd; jtk; 

4 
 
1 
 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

Iaq;fisj; njspTr; 
nra;jy; 

10. 

 

 

 

 

,e;jpudpd; rhgk; 
KRFe;jd; NjtNyhfj;ij 
MsNtz;Ljy; 
KRFe;jd; Ml;rp nra;jy; 
muk;ig Fuq;F Kfj;ijg; 
ghpfrpj;jy; 
KRFe;jd; jtk; 
#hpaid Nehf;fp Nts;tp nra;jy;  

3 
 
1 
 
1 
 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty;> 

fye;Jiuahly; 

tpsf;fkspj;jy; 

11. 

 

ehujh; tUif 
Ng&h;gl;bg; ngUkhd; topghLk;> 
jyr;rpwg;Gk; 
KRFe;jd; Kfk; ngWjy; 

2 
 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

jpUg;;Gjy; 

12 

 

Mz;lhs; - jpUg;ghit 
Mah; ghbapy; ngz;fs; ePuhly; 
ghit Nehd;gpd; flikfs; 
khjtd; jpUehkq;fisg; ghLjy; 
jpUkhy; topghl;bd; gad; 
 

3 
 
1 
 
1 
 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

Iaq;fisj; njspT nra;jy; 

myF 3 ,yf;fzk;                                6 Hours 



 

 

 

 

 

13. 

 

 

gtze;jp Kdpth; 
ty;ypdk; kpFk; ,lq;fs; 
ty;ypdk; kpfh ,lq;fs; 

3 
 
1 
 
1 
 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

Iaq;fisj; njspT nra;jy; 

eOty; 

jpUg;Gjy; 

myF 4 ,yf;fpa tuyhW                             17 Hours 

14. 

 

 

 

kuGf;ftpij>GJf;ftpij 
Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 

3 
     1 

 
1 

 

tphpTiuahw;Wjy; 

fye;Jiuahly; 

vOJjy; 

15. 

 

 

 

irt ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; 
tsh;r;rpAk; 

2 
 
1 
 
1 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

vOJjy; 

 

16. 
itzt ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; 
tsh;r;rpAk; 

2 
 
1 
 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

vOJjy; 

 

17. 
rpw;wpyf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; 
tsh;r;rpAk; 
; 

2 
1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

vOJjy; 

jpUg;Gjy; 

 

myF 5 fzpdp mwptpay;                         22 Hours 

18. 

 

 

 

,izak; mwpKfKk; 
tuyhWk;  
,iza khehLfs; 
kpd;dQ;ry; Kfthp 
jl;lr;R tpirg; gyiffSk; 
,yf;fpaKk; 
jkpo; tpirg;gyif 

4       
1                

1 

1                

1 

tphpTiuahw;Wjy;      
eOty;      
tpsf;fkspj;jy;  
fye;Jiuahly; 

jpUg;Gjy; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mq;fpyj; jl;lr;R 
jkpo; tpirg;gyif 
epWtdq;fspd; gq;fspg;G 
fl;lw;w fiyf;fsQ;rpak; 

  

 
3 
1 
1 
1 
1 

tphpTiuahw;Wjy; 

Iaq;fisj; njspT nra;jy;  
tpsf;fkspj;jy;      
eOty;           
jpUg;Gjy; 

tpf;fp %yk; 
eOty; 
jkpo;f; fzpikapy; ,dp 
kpd; mfuhjp 
Njly; fUtp 

4 

1 

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

Iaq;fisj; njspT nra;jy; 

jpUg;Gjy; 

Course Designers:  

1. HOD   

2. All Faculties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfsph; fy;Y}hp 

(jd;dhl;rp chpik> jdpr;rpwg;Gj; jpwd;> Njrpaj; ju kjpg;gPl;by; ‘A++’ jFjp  

Njrpaj; ju thpirg; gl;baypy; (NIRF 2021) 6-MtJ ,lk; ngw;wJ.) 

gPsNkL> Nfhak;Gj;J}h; - 641 004. 

 

,sepiy gl;lg;gbg;G Kjyhkhz;L 

gFjp – I jkpo;  jhs; - II 

 

nkhopj;jpul;L 

 

2022 – 2023-Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

jkpo;j;Jiw ntspaPL – 2022 
jdpr;Rw;Wf;F kl;Lk; 

 

 

 

–



 

 

 

 

 

 

 

 

Category L T P Credit 

UG (Part-

1 Tamil)  
86 4 - 3 

 

Preamble 

 

1. To educate history of literature 

 2. To Insist culture and traditional values of human life  

 3. To Culture students attitudes and behaviour 

 4. To encourage student’s creativity 

 

Prerequisite 

  +2 

  

Course Learning Outcome 

On the successful completion of the course, students will be able to 

 

COURSE 

NUMBER 

TAM2202 

COURSE  NAME  

PART - I  TAMIL PAPER - II 



 

 

 

 

 

 

 

GRADUATE ATTRIBUTES 

II SEMESTER 

1. To Create Leadership Quality of Youngsters 

2. To Understand Role of Young Generation in Developing India  

3. To Adopt Traditional Values of Tamil Literature in family Setup and Social 

Institution. 

4. Make Student to Create Literature with Holistic Values and Create Modern 

World through New  Literary Values. 

5. To better Communication. 

 

 

 

 

 

CLO 

Number 

CLO Statement Knowledge 

Level   

CLO1 Describe Kapiyam, Sangam Maruviya Elakiyam K1, K2,K3 

CLO2 Discriminate Sangam Literature K1,K2 

CLO3 Grammer - Tholkappiyam - Agathinaiyiyal K1,K2 

CLO4 Describe and Defend History of Literature K3 

CLO5 Demonstrate various Essays of Tamil Computing& Nadagam K1,K2, K3 



 

 

 

 

 

ghlj;jpl;lk; 

2022 –2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

gFjp - I  jkpo;  jhs; - II 

(nra;As;> ,yf;fzk;> ,yf;fpa tuyhW> fzpdp mwptpay;> ehlfk;) 

Subject code : TAM2202                                    Credits : 3 

,uz;lhk; gUtk; (86 kzp Neuk;) 

myF –I nra;As; (21 kzp Neuk;) 

fhg;gpa ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpa ,yf;fpak; 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

1. fk;gh;  mDkg;glyk; (35 ghly;fs;) 

2. jpUts;Stu; jpUf;Fws;   

(xg;Gutwpjy;> Ms;tpidAilik) 

3. kJiu fz;zq;$j;jdhh; fhh; ehw;gJ (5 ghly;fs;) 

ghly; vz;fs; : 4> 19> 26> 35> 37 

4. kJiu $lY}h;fpohh; KJnkhopf;fhQ;rp  

(mwpTg;gj;J> ey;$h;e;j gj;J) 

myF – 2 nra;As; (20 kzp Neuk;) rq;f ,yf;fpak; 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

5. khq;Fb fpohh; 

kJiu kUjd; ,sehfdhu;  

kJiu Nkiyfilaj;J}h; 
ey;nts;isahh; 

ew;wpiz (3 ghly;fs;) 

kUjj;jpiz 

ghly; vz;fs; : 120> 216> 250 

6. cNyhr;rdhh; 

Mhpa murd;aho; gpukjj;jd; 

ngUq; fz;zdhh; 

FWe;njhif (5 ghly;fs;) 

nea;jy; jpiz 

ghly; vz;fs; : 177> 184> 269> 294> 310 



 

 

 

 

 

fy;yhldhh; 

mQ;rpy; Me;ijahh; 

7. fgpyh;  Iq;FWE}W (5 ghly;fs;) 

FwpQ;rpj;jpiz – ntwpg;gj;J 

ghly; vz;fs; : 241> 242> 246> 247> 249 

8. Nfhg;ngUQ;Nrhod; 

mhprpy; fpohh; 

ciwA+h;  

Vzpr;Nrhp KlNkhrpahh; 

GwehD}W (3 ghly;fs;) 

ghly; vz;fs; : 214> 230> 374 

9. fhf;ifg;ghbdpahh; 

er;nrs;isahh;  

gjpw;Wg;gj;J (Mwhk; gj;J) (2 ghly;fs;) 

ghly; vz;fs; : 58> 59 

myF – 3 ,yf;fzk; (6 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

1. njhy;fhg;gpah; nghUsjpfhuk; 

mfj;jpizapay; 

(E}w;gh vz;fs; : 1-20) 

myF – 4 ,yf;fpa tuyhW (17 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

1.  

Nguh. Kidth; ghf;aNkhp 

fhg;gpa ,yf;fpak; 

2. gjpndz; fPo;f;fzf;F E}y;fs; 

3. vl;Lj;njhif 

4. ehlfj;jpd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;  

ghh;it E}y; : Nguh. Kidth; ghf;aNkhp ‘ntw;wp Nehf;fpy; ,yf;fzk;> ,yf;fpa 

tuyhW> nkhopj;jpwd;’ 

 

 



 

 

 

 

 

 

myF – 5 fzpdp mwptpay; (22 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrpupau; E}y; ghlg;gFjp 

1. Kidth;  

K. ,sq;Nfhtd; 

,izak; fw;Nghk; jkpopy; ,izajs tsu;r;rp 

2.  Kidth;  

j. rj;jpauh[; 

fzpdpj; jkpo;g; 

gjpg;Gyfk; 

fzpdpj; jkpo; tsu;r;rpapy; 

tiyg;g+ 

3. Kidth; Jiu. 

kzpfz;ld;  

,e;jpa cah;fy;tp 

epWtdq;fspy; 

,izatopf; fy;tp  

cah;fy;tpj; Jiwfspy; 

kj;jpa murpd; Gjpa 

mZFKiwfSk; Nrhj; 

fq;fhtpd; Gyg;ghl;L 

cj;jpfSk;  

4. Kidth; 

rp. rpjk;guk; 

,izaKk; jkpOk; jkpo;f; fzpdpj;Jiwfspy; 

kfspupd; gq;F 

 

jd;Kaw;rpg; gbg;G (ehlfk;) 

 

t.vz; Mrphpah; E}y; 

1. ng.J}ud; Mjp mj;jp 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

gFjp - 1  jkpo;  jhs; - 2 

,uz;lhk; gUtk; 

mfkjpg;gPl;Lj; Njh;T 

Subject Code : TAM2202                                                               Credits – 3 

Neuk; : 2 kzp Neuk;      nkhj;j kjpg;ngz; : 50 

gFjp– m 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; XhpU njhlh;fspy; tpil jUf.   (5x2=10) 

nra;As;    - 3 tpdhf;fs;  

,yf;fzk;   -  1 tpdh 

fzpdp mwptpay;  - 1 tpdh 

gFjp– M 

vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 250 nrhw;fspy; tpil jUf .  (4 x5=20) 

 nra;As;   - 1 tpdh  

(,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf) 

 nra;As;    - 2 tpdhf;fs; 

 ,yf;fzk;   - 1 tpdh 

 fzpdp mwptpay;  - 2 tpdhf;fs;  

gFjp - , 

vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F 500 nrhw;fspy; tpil jUf.       (2 x10=20) 

 nra;As;   - 1 tpdh 

 ,yf;fpa tuyhW  - 1 tpdh 

 jd;Kaw;rpg; gbg;G  - 1 tpdh 

     (ehlfk;) 



 

 

 

 

 

 
khjphp kw;Wk; gUtj; Njh;T 
tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

gFjp - 1  jkpo;  jhs; - 2 

,uz;lhk; gUtk; 

Subject Code : TAM2202                                                               Credits – 3 

Neuk; : 3 kzp Neuk;     nkhj;jk; kjpg;ngz; : 100 

gFjp– m 

vitNaDk; gjpndhU tpdhf;fSf;F XhpU njhlh;fspy; tpil jUf. (11x2=22) 

 nra;As;   -  8 tpdhf;fs; 

 ,yf;fzk;   -  2 tpdhf;fs; 

 fzpdp mwptpay;  -  3 tpdhf;fs; 

gFjp– M 

vitNaDk; Ie;J tpdhf;fSf;F 300 nrhw;fspy; tpil jUf.   (5x6=30) 

 nra;As;   - 2 tpdhf;fs;  

(,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf) 

 nra;As;   - 2 tpdhf;fs; 

 ,yf;fzk;   -  1 tpdh 

 fzpdp mwptpay;  - 2 tpdhf;fs; 

gFjp - , 

vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 600 - 800 nrhw;fspy; tpil jUf.  (4x12=48) 

 nra;As;   - 2 tpdhf;fs; 

 ,yf;fpa tuyhW  - 2 tpdhf;fs; 

 fzpdp mwptpay;  -  1 tpdh 

 jd;Kaw;rpg; gbg;G  - 1 tpdh 

 ehlfk; 

 



 

 

 

 

 

ghlj;jpl;lk; 
 

2022-23 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 
 

gFjp - 1  jkpo;  jhs; - 2 

 
(nra;As;> ,yf;fzk;>,yf;fpa tuyhW> fzpdp mwptpay;> ehlfk;) 

 
,uz;lhk; gUtk;   (86 kzp Neuk;) 

 
nghUslf;fk; 

nra;As; - 21 kzp Neuk; 
myF – 1 (fhg;gpa ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpa ,yf;fpak;) 

 
t. 
vz; 

MrphpaH ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

1 fk;gH 
mDkg;glyk; 

(35 ghly;fs;) 

gf;jp fk;guhkhazk;- %yKk; 
njspTiuAk; 
fpl;fpe;jh fhz;lk;  
lhf;lh; G+tz;zd; vk;.V.>gp.vr;.b. 
th;j;jkhdd; gjpg;gfk; 
15>rNuh[pdp njU> jpahfuha 
efh;> nrd;id – 600 017. 
Gjpa gjpg;G : 2002 
g.vz; : 28 - 46 

2 jpUts;StH  
jpUf;Fws; 

1.xg;Gutwpjy;  

2.Ms;tpidAilik 

gz;G jpUf;Fws; 
ghpNkyofh; ciu 
rhujh gjpg;gfk; 
[p-4 rhe;jp mLf;ffk;> 
3> = fpU\;zhGuk; njU> 
uhag;Ngl;il> nrd;id – 14 
Kjy; gjpg;G : 2002 
17Mk; gjpg;G : 2014 
g.vz; : 65> 191 

3 kJiu 
fz;zq;$j;jdhh; 

fhh; ehw;gJ 

(5 ghly;fs;) 

gh.vz;fs; : 4> 19> 

26> 35> 37 

mwk; gjpndz;fPo;f;fzf;F> Kjy; 
gFjp 
njspTiu  
tpj;Jthd; Jiu. ,uhrhuhk; 
Ky;iy epiyak;  
9 ghujp efh;> Kjy; njU 
jp.efh;> nrd;id – 17 
Kjw; gjpg;G – etk;gh; 1996 
kWgjpg;G - 2009 
g.vz; : 110> 118> 121> 126> 127 



 

 

 

 

 

4 kJiu 
$lY}h;fpohh; 

KJnkhopf;fhQ;rp 

1. mwpTg;gj;J 

2. ey;$h;e;j gj;J 

mwk; gjpndz;fPo;f;fzf;F> %d;whk; 
gFjp 
njspTiu  
tpj;Jthd; Jiu. ,uhrhuhk; 
Ky;iy epiyak;  
9 ghujp efh;> Kjy; njU 
jp.efh;> nrd;id – 17 
Kjw; gjpg;G – etk;gh; 1995 
kWgjpg;G - 2007 
g.vz; : 172 - 174> 189 - 191 

myF - 2 (nra;As; - 20 kzp Neuk;) 

rq;f ,yf;fpak; 

t. 
vz; 

MrphpaH ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

5 
khq;Fb fpohh; 

kJiu kUjd; 
,sehfdhu;  

kJiu 
Nkiyfilaj;J}h; 
ey;nts;isahh; 

ew;wpiz 
(3 ghly;fs;) 

kUjj;jpiz 

gh.vz;fs; :120> 
216> 250 

tho;tpay; ew;wpiz  
(%yKk; ciuAk;) 
ciuahrphpah; 
Gyth; eh.,uhikah gps;is 
th;j;jkhdd; gjpg;gfk; 
V.Mh;.Mh;.fhk;g;nsf;]; 
141> c];khd; rhiy 
jp.efh;> nrd;id – 600 017 
Kjy; gjpg;G : 1999 
g.vz; : 226> 392> 444 

6 
cNyhr;rdhh; 

Mhpa murd;aho; 
gpukjj;jd; 

ngUq; fz;zdhh; 

fy;yhldhh; 

mQ;rpy; Me;ijahh; 

FWe;njhif  

(5 ghly;fs;) 

nea;jy; jpiz 

gh.vz;fs; : 177> 
184> 269> 294 
310 

tho;tpay; FWe;njhif  
(%yKk; ciuAk;) 
ciuahrphpah; 
Nguhrphpah; Kidth; 
,uh.gpNukh  
th;j;jkhdd; gjpg;gfk; 
V.Mh;.Mh;.fhk;g;nsf;]; 
141> c];khd; rhiy 
jp.efh;> nrd;id – 600 017 
Kjy; gjpg;G : 1999 
g.vz; : 236> 246> 360> 394> 
416 

7 
fgpyh;  Iq;FWE}W  

(5 ghly;fs;) 

FwpQ;rpj;jpiz 

– ntwpg;gj;J 

gh.vz;fs; : 241> 
242> 246> 247> 
249 

tho;tpay; Iq;FWE}W 
(%yKk; ciuAk;) 
,uz;lhk; gFjp 
ciuahrphpah; 
Gyth; m. khzpf;fdhh; 
th;j;jkhdd; gjpg;gfk; 
V.Mh;.Mh;.fhk;g;nsf;]; 
141> c];khd; rhiy 
jp.efh;> nrd;id – 600 017 
Kjy; gjpg;G : 1999  
g.vz; : 66> 68> 75> 77> 80 



 

 

 

 

 

8 
Nfhg;ngUQ;Nrhod; 

mhprpy; fpohh; 

ciwA+h;  

Vzpr;Nrhp 
KlNkhrpahh; 

GwehD}W  

(3 ghly;fs;) 

ghly; vz;fs; : 
214> 230> 374 

cyf 
,ay;G 

GwehD}W  
(%yKk; ciuAk;) 
,uz;lhk; gFjp 
ciuahrphpah; 
Gyth; m. khzpf;fdhh; 
th;j;jkhdd; gjpg;gfk; 
V.Mh;.Mh;.fhk;g;nsf;]; 
141> c];khd; rhiy 
jp.efh;> nrd;id – 600 017 
Kjy; gjpg;G : 1999  
g.vz; : 34> 60> 295 

9 
fhf;ifg;ghbdpahh; 

er;nrs;isahh;  

gjpw;Wg;gj;J 
(Mwhk; gj;J) 

(2 ghly;fs;) 

ghly; vz;fs; : 
58> 59 

ntd;wpr; 

rpwg;G 

nfhilr; 

rpwg;G 

gjpw;Wg;gj;J  

(%yKk; ciuAk;) 
ciuahrphpah; 
Gyth; m. khzpf;fdhh; 
th;j;jkhdd; gjpg;gfk; 
V.Mh;.Mh;.fhk;g;nsf;]; 
141> c];khd; rhiy 
jp.efh;> nrd;id – 600 017 
Kjy; gjpg;G : 1999  
g.vz; : 398> 403 

 

 

 

myF - 3   ,yf;fzk; (6 kzp Neuk;) 

t.vz; MrphpaH ghlg;gFjp gjpg;Gk; Mz;Lk; 
1 njhy;fhg;gpah; 

nghUsjpfhuk; 

mfj;jpizapay; 

(E}.vz;fs; : 1–20) 

 

njhy;fhg;gpak; - ,sk;G+uzk; 
Kjy; gFjp 
nghUsjpfhuk; mfj;jpiz ,ay; - 
Gwj;jpiz ,ay;  
gjpg;ghrphpah;  
Nguhrphpah; K.rz;Kfk; gps;is 
Ky;iy epiyak;  
9> ghujp efh; Kjy; njU> 
jp.efh;> nrd;id – 600 017. 
Kjw;gjpg;G : brk;gh; 1995 
kWgjpg;G : 1998 
g.vz; : 19 - 29 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

myF - 4   ,yf;fpa tuyhW (17 kzp Neuk;) 
 

t.vz; MrphpaH ghlg;gFjp gjpg;Gk; Mz;Lk; 
1 Nguh. Kidth; 

ghf;aNkhp 
 

1.fhg;gpa ,yf;fpak; 
2.gjpndz;fPo;f;fzf;F 
 E}y;fs;               
3. vl;Lj;njhif 
4. ciueilapd; 
Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 
5. ehlfj;jpd; 
Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 

ntw;wp Nehf;fpy;… ,yf;fzk; 
,yf;fpa tuyhW nkhopj;jpwd;  
G+Nte;jd; gjpg;gfk; 
10/2> rPdpthrh rhiy> 
kapyhg;G+h;> nrd;id – 600 004. 
Kjw; gjpg;G> 2013 
 

ghh;it E}y; : Nguh. Kidth; ghf;aNkhp ‘ntw;wp Nehf;fpy;... ,yf;fzk;> 

,yf;fpa tuyhW> nkhopj;jpwd;’ 

myF– 5 fzpdp mwptpay; (22 kzp Neuk;) 

 
t. 
vz; 

Mrpupau; E}y; 
tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

1. 
Kidth;  

K. ,sq;Nfhtd; 

,izak; fw;Nghk;  

 

 

 

 

 

 

jkpo;nkhopapd; 

tsh;r;rp 

tay;ntsp gjpg;gfk;> 
,ilf;fl;L> cs;Nfhl;il 
(mQ;ry;)> 
fq;if nfhz;l NrhoGuk; 
(top) 
mhpaY}h; khtl;lk; - 
612901 
nrk;gjpg;G – 2010 
g.vz; : 15 - 21 

2. 
 Kidth;  

j. rj;jpauh[; 

fzpdpj; jkpo;g; 

gjpg;Gyfk; 

fzpdpj;jkpo; tsh;r;rpapy; 
tiyg;G+ 

fhfpjk; gjpg;gfk;> flY}h; 

Kjw;gjpg;G : jprk;gh; 2017 

g.vz; : 70 - 75 

3. 
Kidth; Jiu. 

kzpfz;ld;  

,e;jpa cah;fy;tp 

epWtdq;fspy; 

,izatopf; 

fy;tp  

cah;fy;tpj; Jiwfspy; 
kj;jpa murpd; Gjpa 
mZFKiwfSk; Nrhj; 
fq;fhtpd; Gyg;ghl;L 
cj;jpfSk; 
fkypdp gjpg;gfk;> 
fr;rkq;fyk; mQ;ry;> 
Njh$h; top> jQ;rhT+h; 
khtl;lk; - 613102 

Kjw;gjpg;G – Nk 2021 

g.vz; : 59 - 73 



 

 

 

 

 

4. 
Kidth; 

rp. rpjk;guk; 

,izaKk; 

jkpOk; 

jkpo;f;fzpdpj;Jiwfspy; 
kfsphpd; gq;F 

Kjy;td; gjpg;gfk; 

fhiuf;Fb – 2 
gjpg;G Mz;L - 2019 
g.vz; : 98 - 105 

 

jd;Kaw;rpg; gbg;G (ehlfk;;) 

t.vz; MrphpaH ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 
1 ng. J}ud; 

Mjp mj;jp 
tuyhW gjpg;ghrphpah; 

Kidth; nrh.NrJgjp 
epA+ nrQ;Rhp Gf; `T]; (gp) ypl;.> 
41-gp> rpl;Nfh ,z;l];bhpay; 
v];Nll;> mk;gj;J}h;> 
nrd;id – 600 098. 
Kjy; gjpg;G : brk;gh; 2018 
ghit gphpz;lh;]; (gp) ypl;.> 
16(142)> [hdp [hd; fhd; rhiy> 
,uhag;Ngl;il> nrd;id – 14. 

S.No. Topic No. of Periods Content delivery methods 

myF 1 nra;As;                              21 Hours 

1 
fk;guhkhazk; - mDkg;glyk; 
 
Mrphpah; Fwpg;G> E}y;Fwpg;G 
,uhk ,yf;Ftiuf; fz;L 
Rf;uPtd; Xb xspjy; 
 
mDkd; kiwe;J epd;W 
rpe;jpj;jy;> vjph;nrd;W tuNtw;w 
mDkid> eP ahh;? vd ,uhkd; 
tpdty;> mDkd; tpil  
,uhkd; mDkidg; ghuhl;Ljy;> 
mDkdJ Kfkd; ciu 
mDkDf;F ,yf;Ftd; jk; 
epiyikia ciuj;jy;> ,uhkd; 
jpUtbfis tzq;Fjy; 
mDkd; jd; nghpa cUtj;Jld; 
Njhd;Wjy; 
mDkidf; Fwpj;J ,uhkd; 
tpaj;jy;> Rf;hPtid mioj;Jtu 
mDkd; nry;Yjy;  

1 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 

tphpTiuahw;Wjy; 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

tphpTiuahw;Wjy; 

fUj;juq;fk; 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

fUj;juq;fk; 

eOty; 



 

 

 

 

 

2 jpUf;Fws; - 

mwpKfk;>xg;Gutwpjy;> 

Ms;tpidAilik 

3 

1 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

3 fhh; ehw;gJ (5 ghly;fs;) 

ghly; vz;fs; : 4> 19> 26> 35> 37 

2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

4 KJnkhopf;fhQ;rp – mwpTg;gj;J> 

ey;$h;e;j gj;J 

2 

1 

 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty;; 

myF 2 nra;As;                          20 Hours 

5 ew;wpiz (3 ghly;fs;) 

kUjj;jpiz 

ghly; vz;;fs; : 120> 216> 250 

2 

2 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

tpsf;fkspj;jy; 

6 FWe;njhif (5 ghly;fs;) 

nea;jy; jpiz 

ghly; vz;fs; : 177> 184> 269> 

294> 310 

2 

 

2 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

fUj;juq;fk; 

7 Iq;FWE}W (5 ghly;fs;) 

FwpQ;rpj;jpiz – ntwpg;gj;J 
ghly; vz;fs; : 241> 242> 246> 
247> 249 

2 

1 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

8 GwehD}W (3 ghly;fs;) 

ghly; vz;fs; : 214> 230> 374 

2 

1 

1 

fUj;juq;fk; 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

9 gjpw;Wg;gj;J (2 ghly;fs;) 

ghly; vz;fs; : 58> 59 

1 

3 

1 

eOty; 

tpsf;fkspj;jy; 

fUj;juq;fk; 



 

 

 

 

 

myF 3 ,yf;fzk;                             6 Hours 

1 njhy;fhg;gpak; -nghUsjpfhuk;  

mfj;jpizapay; - mwpKfk; 

jpiz> chpg;nghUs; my;yhj 
jpiz kaf;fk; (E}w;gh 1-20) 

Kjw;nghUs;> fUg;nghUs; (E}w;gh 
11-20) 

2 

 

2 

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

eOty; 

 

myF 4 ,yf;fpa tuyhW                       17 Hours 

1 fhg;gpa ,yf;fpak;  

Ik;ngUq;fhg;gpak; 

IQ;rpWfhg;gpak; 

fhg;gpa ,yf;fpak;  

2 

1 

2 

tphpTiuahw;Wjy; 

fye;Jiuahly; 

vOJjy; 

 

2 Gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs; 

mw ,yf;fpak; 

mf> Gw ,yf;fpak; 

gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs; 

 

2 

1 

1 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

vOJjy; 

3 mf ,yf;fpak; 

Gw ,yf;fpak; 

vl;Lj;njhif 

2 

1 

1 

tpsf;fkspj;jy; 

fye;Jiuahly; 

vOJjy; 

4 ehlfj;jpd; Njhw;wk;  

tsh;r;rp 

 

2 

2 

tpsf;fkspj;jy; 

vOJjy; 



 

 

 

 

 

myF 5 fzpdp mwptpay;> ehlfk; (jd;Kaw;rpg; gbg;G)     22 Hours 

1. 

 

jkpopy; ,izajs tsu;r;rp 2 

1 

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

fye;Jiuahly; 

2. fzpdpj; jkpo; tsu;r;rpapy; 

tiyg;g+ 

2 

1 

1 

2 

tphpTiuahw;Wjy; 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

fye;Jiuahly; 

3. cah; fy;tpj; Jiwfspy; kj;jpa 

murpd; Gjpa mZFKiwfSk; 

Nrhj; fq;fhtpd; Gyg;ghl;L 

cj;jpfSk;  

 

3 

2 

 

tphpTiuahw;Wjy; 

tpsf;fkspj;jy; 

fye;Jiuahly; 

4.  jkpo;f; fzpdpj;Jiwfspy; 

kfspupd; gq;F 

2 

2 

 

2 

 

tphpTiuahw;Wjy; 

tpsf;fkspj;jy; 

eOty; 

tphpTiuahw;Wjy; 

fye;Jiuahly; 

Course Designers: 

1. HOD 

2. All Faculties 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

G+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfsph; fy;Y}hp 

(jd;dhl;rp chpik> jdpr;rpwg;Gj; jpwd;> Njrpaj; ju kjpg;gPl;by; ‘A++’ jFjp>  
Njrpaj; ju thpirg; gl;baypy; (NIRF 2021) 6-MtJ ,lk; ngw;wJ.) 

gPsNkL> Nfhak;Gj;J}h; - 641 004. 

,sepiy gl;lg;gbg;G Kjyhkhz;L 

  

gFjp – IV rpwg;Gj;jkpo;  jhs; - I 

 

rpwg;Gj;jkpo;   

 

       

ntl;rp 

 

 

 

 

Kjy; gUtk;;  

2022 – 2023-Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

jkpo;j;Jiw ntspaPL – 2022 
jdpr;Rw;Wf;F kl;Lk; 



 

 

 

 

 

 

COURSE 

NUMBER 

NME22A1 

COURSE NAME  L T P Credit 

PART IV – ADVANCED 

TAMIL PAPER - I 

UG PART IV 

(TAMIL) 

28 2 - 2 

Preamble: 

1. To educate about the society by  teaching Modern literature . 

2. To prepare students to learn about Devotional life through  Religious   and    

     morals from Moral literature 

3. Tamil grammar to write in correct Tamil without any mistake.  

    Course out comes 

On the successful completion of the course students will able to 

CLO 

Number 

Co Statement Knowledge Level 

CLO 1 Describe and discriminate the concepts of poetry K1, K2 

CLO 2 Illustrate  Religious Values.  K2 

CLO 3 Interpret Tamil grammar K1, K2 

CLO 4 Teach Tamil Proverbs and make the students to 

understand human traditional life. 

K2, K3 

CLO 5 Teach Values through stories. K3 

 

 



 

 

 

 

 

 

ghlj;jpl;lk; 

 2022 –2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

  

gFjp - IV rpwg;Gj;jkpo;  jhs; - I 

(nra;As;> ,yf;fzk;> gonkhopfs;> fbjq;fs;> fij) 

Subject code : NME22A1                                    Credits : 2 

Kjy; gUtk; (28 kzpNeuk;) 

myF - 1 nra;As; (7- kzp Neuk;) 

ftpij  

       
t.vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp 

1.  ghujpahu; ghujpahu; ftpij ghujNjrk; ghly; 
vz;fs; - 1>2>4>6>>9>13    

2. ituKj;J             ,e;jg;G+f;fs; tpw;gidf;F my;y 
 Ie;J nghpJ MW rpwpJ 

3. jkpor;rp jq;fghz;bad; vQ;Nrhl;Lg; ngz; 

“ehd; (vd;fpd;w) fhtpup” 

4. n[. gpuhd;rp]; fpUgh VO thy; el;rj;jpuk; 

J}spf; fhyk; 

 myF - 2  rpw;wpyf;fpak;> gf;jp ,yf;fpak; (7 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

5.  FkuFUguh; kJiu kPdhl;rpak;ik gps;isj;jkpo; 

jhyg;gUtk; ghly; vz;23; 

rg;ghzpg;gUtk; ghly; vz; 40     

 

 



 

 

 

 

 

 

gf;jp ,yf;fpak;  

    
t.vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp 

6.  khzpf;fthrfu; jpUntk;ghit ghly; vz;fs;; 1>11>18   

7. ngupaho;thu;            ,uz;lhk; jpUnkhop    ghly; vz;fs; 

14>21>34>56     

 ,yf;fzk; (3 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

8 Kidth; fp nrk;gpad; njhifepiy> njhfhepiyj; njhlh;fs; 

 

myF 4 ehl;Lg;Gwtpay; gonkhopfs; (5 kzp Neuk; ) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

9.  

 

czTg; nghUs;fs; njhlh;ghf  

10. cNyhfq;fs;; njhlh;ghf 

11. jhtuq;fs;; njhlh;ghf 

12. kUj;Jtk;  njhlh;ghf  

13 gwitfs;> G+r;rpfs njhlh;ghf 

ghh;it E}y; :  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

myF 5 fbjq;fs; (6 kzp Neuk;) 

t.vz; fbjk; jiyg;G ghlg;gFjp 

14  

cwTKiwf; fbjk; 

 

je;ijf;F kly; Rw;Wyhtpy;  fye;Jnfhs;s 

xg;GjYk; gzKk; Nfl;L 

15 ez;gDf;F kly; Rw;Wyhtpy; fz;L fspj;j 

fhl;rpiag; gw;wp 

16 mYtyff; fbjk; 

 

nra;jp vOJjy; nra;jpj;jhSf;Fr; nra;jp 

mDg;Gjy; 

jd; Kaw;rp gbg;G (fij) 

t.vz ;    Mrphpah; ghlg;gFjp 

1. lhf;lh; ePyhuhk; nghl;ly; fijfs; - ,Q;rpAk; Rf;Fk;   

2. K.Nkj;jh            K Nkj;jh rpWfijj; njhFg;G  jhyhl;L 

xa;tjpy;iy 

3. gp.re;jpud; jpUlidj; jpUj;jpa rpWtd;   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

 

gFjp - IV rpwg;Gj;jkpo; jhs; - I 

Kjy; gUtk; 

mfkjpg;gPl;Lj; Nju;T 

Subject Code : NME22A1                                                           CREDITS - 2                           

 Neuk; : 1 kzpNeuk;           nkhj;j kjpg;ngz; : 25 

gFjp - m 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; XhpU njhlh;fspy; tpil jUf.    (5x1=5) 

     nra;As;    - 3 tpdhf;fs; 

    ,yf;fzk;    - 1 tpdh  

       gonkhop           - 1 tpdh 

gFjp - M 

vitNaDk;  ,uz;L tpdhf;fSf;F 150 nrhw;fspy; tpil jUf.(2x4=8) 

         nra;As;         - 1 tpdh 

         ,yf;fzk;           - 1 tpdh 

                 gonkhop             - 1 tpdh 

gFjp - , 

vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F 250 nrhw;fspy; tpil jUf.(2x6=12) 

        nra;As;    - 1 tpdh 

    fbjq;fs;       - 1 tpdh 

   jd;Kaw;rpg; gbg;G  - 1 tpdh 

       (fij)   



 

 

 

 

 

 

 

khjpup kw;Wk; gUtj;Nju;T 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

gFjp - IV rpwg;Gj;jkpo; jhs; - I 

Kjy; gUtk; 

        Subject Code : NME22A1                                                     CREDITS - 2 

 Neuk;  : 2 kzpNeuk;           nkhj;jkjpg;ngz; : 50 

gFjp - m 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; XhpU njhlh;fspy; tpil jUf.        
                 (10x1=10) 

     nra;As;     - 6 tpdhf;fs; 

    ,yf;fzk;     - 2 tpdhf;fs;  

       gonkhop           - 2 tpdhf;fs; 
gFjp - M 

vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 200 nrhw;fspy; tpil jUf. (4x5=20) 

      nra;As;     - 3 tpdhf;fs; 

      ,yf;fzk;    - 1 tpdh 

          gonkhop             - 2 tpdhf;fs; 

gFjp - , 

vitNaDk;; ,uz;L tpdhf;fSf;F 400 nrhw;fspy; tpil jUf.(2x10=20)

            

              nra;As;     - 1 tpdh 

    fbjq;fs;            - 2 tpdhf;fs; 

    jd;Kaw;rpg; gbg;G      - 1 tpdh 

          (fij)           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

rpwg;Gj; jkpo; 

 nghUslf;fk; 

myF – 1 nra;As; nra;As; (7- kzp Neuk;) 

ftpij>  

t. 
vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

1 ghujpahh;  ghujpahu; 
ftpijfs; 
ghujNjrk; 
gh. vzfs;; - 
1>2>4>6>>9>13    

xUikg;ghL ghujpahh; ftpijfs;>  

gjpg;ghrphpah; ,.Re;ju%h;j;jp 

ghit gg;spNf\d;]; 

42.[hdp [hd;fhd; NuhL> 

,uhag;Ngl;il>  

nrd;id – 600 014 
Ie;jhk; gjpg;G - Mf];L 2003 

2 ituKj;J  -  

,e;jg;G+f;fs;  

 

,e;jg;G+f;fs; 

tpw;gidf;F 

my;y  Ie;J 

nghpJ MW 

rpwpJ 

xUikg;ghL #hpah ,yf;fpak; 22>4-k; 
FWf;Fj;njU.bu];l;Gyk;.nrd;id 
600 024 ,uz;lhk; gjpg;G khh;r;1991 

3 jkpor;rp 
jq;fghz;bad;   

vQ;Nrhl;Lg; 

ngz; “ehd; 
(vd;fpd;w) 

fhtpup” 

ePhpd; Nkd;ik 135/24.fw;gfk; mntd;A+  

ehd;fhtJ  

njU.,uh[hmz;zhkiyGuk;. 

nrd;id -600 024 Kjy; gjpg;G 
brk;gh; 2004 

4. n[. gpuhd;rp]; 

fpUgh  

VO thy; 

el;rj;jpuk; 

J}spf;fhyk;  

jha;ik epA+ nrQ;Rhp Gf; \T]; (gp) ypl; 

41-B .rpl;Nfh .,z;l];nhpay; 
v];nll;.mk;gj;J}h;.nrd;id -600 097 

 



 

 

 

 

 

myF - 2  rpw;wpyf;fpak;> gf;jp ,yf;fpak; (7 kzp Neuk;)  

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

5. FkuFUguh; kJiu 

kPdhl;rpak;ik 

gps;isj;jkpo; 

jhyg;gUtk; 

ghly;;.vz;23  

rg;ghzpg;gUtk; 

ghly;;.vz;40   

gf;jp Ky;iy epiyak; 9.ghujp 
efh; Kjy; njU jp efh; 
nrd;id 600 017 Kjy; 
gjpg;G brk;gh; 2004 

6 khzpf;fthrfu; jpUntk;ghit 
ghly; vz; 1>11>18   

gf;jp jpUney;Ntyp njd;dpe;jpa 
irt;j E}w;gjpg;Gf; rpj;jhe 
fofk;>jpUney;Ntyp – 6 

7 ngupaho;thu; ,uz;lhk; jpUnkhop    
ghly;  14>21>34>56   

gf;jp ehyhapu jpt;tpa gpuge;jk; 
%yKk; njspTiuAk;> Kjy; 
njhFjp> ciuahrphpah; 
Kidth; 
,uh.t.fkyf;fz;zd; 
th;j;jkhd gjpg;gfk;> 40 
rNuh[pdp njU> jpahfuha 
efh;> nrd;id – 17 %d;whk; 
gjpg;G - 2004 

myF 3 ,yf;fzk;  (3 kzpNeuk;) 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

Kidth; fp nrk;gpad; 

 

njhifepiyj; 

njhlh;fs; 

njhfhepiyj; 

njhlh;fs; 

,yf;fzk; 

mwpjy; 

njhiffs;>          jpq;fs; 
gjpg;gfk;>       1/165 
Kjd;ikr; rhiy> nrk;gdhh; 
Nfhtpy;>     ehif khtl;lk; - 
609 309. K.g. Mf];l; 2002 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

myF 4 ehl;Lg;Gwtpay; gonkhopfs; 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

8  1. czTg; nghUs;fs; 
njhlh; 

2. cNyhfq;fs;;njhlh;ghf 
3. jhtuq;fs;; njhlh;ghf 
4. kUj;Jtk;  njhlh;ghf  
5. gwitfs;G+r;rpfs; 

njhlh;ghf 

gonkhopfs; Ky;iy epiyak; 9.ghujp 
efh; Kjy; njU jp efh; 
nrd;id 600 017 Kjy; 
gjpg;G brk;gh; 2004 

myF 5 fbjq;fs; (6 kzp Neuk;) 

t.vz; fbjk; 

 

jiyg;G ghlg;gFjp 

14  

cwTKiwf; fbjk; 

 

je;ijf;F kly; Rw;Wyhtpy;  fye;Jnfhs;s 
xg;GjYk; gzKk; Nfl;L 

15 ez;gDf;F kly; Rw;Wyhtpy; fz;L fspj;j 
fhl;rpia gw;wp 

16 mYtyff; fbjk; 

 

nra;jp vOJjy; nra;jpj;jhSf;F nra;jp 
mDg;Gjy; 

jd; Kaw;rp gbg;G (fij) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

1 nghl;ly; fijfs; ,Q;rpAk; Rf;Fk; ciog;gpd;
cah;T 

epA+ nrQ;Rhp Gf; \T]; (gp) ypl; 

41-B .rpl;Nfh .,z;l];nhpay; 
v];nll;.mk;gj;J}h;.nrd;id -600 097 

2. K.Nkj;jh 
rpWfijj; 
njhFg;G 

jhyhl;L 
xa;tjpy;iy 

jha;ik Ftpjh gg;spnf\d; j.ng. vz; 6123 #8 
khrpyhkzp njU ghz;b g[hh; .jp efh; 
nrd;id – 600 017 Kjw;gjpg;G : 2000 

3 ed;ndwpf;fij jpUlidj; 
jpUj;jpa rpWtd; 

md;G fyh Mg;mrl; fhyz;lh;]; . 

rptfhrp 626189 

 



 

 

 

 

 

Module 

No. 
Topic 

No. of  

periods  

Content delivery 

methods 

myF - 1 : nra;As;                       7 Hours 

1.  ghujpahu; ftpijfs;> ghujNjrk;   1 

 1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty;  

2.  ,e;jg;G+f;fs; tpw;gidf;F my;y 

 Ie;J nghpJ MW rpwpJ 

2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

fye;Jiuahly; 

3.  .jkpor;rp jq;fghz;bad;  - vQ;Nrhl;Lg;ngz; 
“ehd; (vd;fpd;w) fhtpup” 

1 

 

tphpTiuahw;Wjy; 

 

4.  n[. gpuhd;rp]; fpUgh -  VO thy; 

el;rj;jpuk; - J}spf; fhyk;   

1 

 

tphpTiuahw;wy; 

 

     myF - 2 : nra;As;                          7 Hours 

5.  kJiu kPdhl;rpak;ik gps;isj;jkpo;  

1; jhyg;gUtk;2. rg;ghzpg;gUtk;  

1 

     2 

tphpTiuahw;Wjy; 

 

6.  khzpf;fthrfu;  - jpUntk;ghit ghly; vz; 

1>11>18   

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

7.  
ngupaho;thu; -  ,uz;lhk; jpUnkhop    ghly;  

14>21>34>56    

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

tphpTiuahw;Wjy 

myF -3 : ,yf;fzk;                   3 Hours 

8.  njhifepiy 1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

fye;Jiuahly; 

9. njhfhepiy 1 tphpTiuahw;wy; 



 

 

 

 

 

Module 

No. 
Topic 

No. of  

periods  

Content delivery 

methods 

  myF - 4 : fbjq;fs;                   6 Hours 

10. 
je;ijf;F kly; 

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

vOJjy; 

11. 
ez;gDf;F kly;  

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

vOJjy; 

12. 
nra;jp vOJjy; 

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

vOJjy; 

 myF - 5 : ciueil                     5 Hours 

13.   nghl;ly; fijfs; - ,Q;rpAk; Rf;Fk;  1 tphpTiuahw;Wjy; 

14. 
 K Nkj;jh rpWfijj; njhFg;G  jhyhl;L 

1 tphpTiuahw;Wjy; 

5. gp.re;jpud;  - jpUlidj; jpUj;jpa rpWtd;   1 tphpTiuahw;Wjy;  

Course Designer : 

1. HOD 

2.All faculties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

G+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfsph; fy;Y}hp 

(jd;dhl;rp chpik> jdpr;rpwg;Gj; jpwd;> Njrpaj; ju kjpg;gPl;by; ‘A++’ jFjp>  
Njrpaj; ju thpirg; gl;baypy; (NIRF 2021) 6-MtJ ,lk; ngw;wJ.) 

gPsNkL> Nfhak;Gj;J}h; - 641 004. 

,sepiy gl;lg;gbg;G Kjyhkhz;L  

 

gFjp – IV rpwg;Gj;jkpo;  jhs; - II 

                    

rpwg;Gj;jkpo; 

 

   

 

ntl;rp 

 

Kjy; gUtk;; & ,uz;lhk; gUtk; 

2022 – 2023-Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

jkpo;j;Jiw ntspaPL – 2022 
jdpr;Rw;Wf;F kl;Lk; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COURSE 

NUMBER 

NME22A2 

COURSE NAME  L T p Credit 

PART IV – ADVANCED 

TAMIL PAPER - II 

UG PART IV 

(TAMIL) 

28 2 - - 

Preamble: 

1. To educate traditional values and create patriotic feeling by teaching from eight       

     Anthologies. 

2. To prepare students to adopt Social values and morals from Moral literature 

3.To Insist the value of human life and make students  to sensitize their Social     

     thinking. 

4. Teach Tamil grammar to write in correct Tamil without any mistake. Teach them  

     about terminology to create new Tamil words. 

    Course out comes 

    On the successful completion of the course students will able to 

Clo 

Number 

Co Statement Knowledge Level 

Clo 1 Describe and discriminate the concepts of Moral  

literature . 

K1, K2 

Clo 2 Illustrate human relationship through 

Anthologies 

K2 

Clo 3 Interpret Tamil grammar K1, K2 

Clo 4 Describe about Terminology K2, K3 

Clo 5 Describe about Letter writing and explain the 

importance. Criticise and discriminate 

leadership qualities through short stories 

K3 

 

 



 

 

 

 

 

ghlj;jpl;lk; 

2022 – 2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

gFjp - IV rpwg;Gj;jkpo;  jhs; - II 

(nra;As;> ,yf;fzk;> mwpNthk; jkpo;> tpz;zg;gk;> rpWfij) 

Subject Code : NME22A2 

,uz;lhk; gUtk; (28 kzpNeuk;) 

myF – 1 nra;As; - ePjp ,yf;fpak; (7 kzpNeuk;) 
t.vz;          Mrphpah; nra;As; 
1 xsitahh; %Jiu (thf;Fz;lhk;)  

ghly;.vz;fs; : 6> 10> 12 
2 G+jQ;Nre;jdhh; ,dpait ehw;gJ 

ghly;.vz;fs: 16> 20> 21 
3 jpUts;Sth; jpUf;Fws; - nghUl;ghy; -  

kbapd;ik - 61 MtJ 
mjpfhuk; 

myF – 2 nra;As; - rq;f,yf;fpak; (7 kzpNeuk;) 
 
t.vz; Mrphpah; nra;As; 

4 neLntz;zpytpdhh; FWe;njhif ghly;.vz;: 47 

5 fgpyh; FWe;njhif ghly;.vz;: 38 

6. Xuk;Nghfpahh; Iq;FWE}W  ghly;.vz;: 7 

7. G+q;fz; cj;jpiuahh GwehD}W ghly;.vz;: 277   

  

  
myF – 3 ,yf;fzk; (3 kzpNeuk;) 
t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

8 gtze;jp Kdpth; ed;D}y; tpdhtpil tiffs;  
(385 - 387) - 3 E}w;ghf;fs; 

 
 
 
myF – 4 mwpNthk; jkpo; (5 kzpNeuk;) 
 
t.vz; fiyr;nrhw;fs; ghlg;gFjp 

9  
 

Mwptpay; 



 

 

 

 

 

10  
gy;Jiw rhh;e;j fiyr;nrhw;fs 

kUj;Jtk; 

11 fzpdp 

12 Ml;rpj;jkpo; 

14 tptrhak; tzpfk; 

15 rl;lk; 

 
myF – 5 tpz;zg;gk; (6 kzpNeuk;) 
 
 
16. FbePh;> rhiy> E}yfk;> njUtpsf;F Ntz;b tpz;zg;gk; 

 
 

jd;Kaw;rp gbg;G (rpWfij) 
 
t.vz;    Mrphpah; ghlg;gFjp 

1. cjaFkhh; gdpkiy   gdpkiy    

2. Nkyhz;iknghd;Dr;rhkp         
kiorhh;e;jtPL  Kl;ilNtl;il 

3. r.jkpo;nry;td; kiorhh;e;jtPL ghtidfs;         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

gFjp - IV rpwg;Gj;jkpo; jhs; - II 

,uz;lhk; gUtk; 

mfkjpg;gPl;Lj; Njh;T 

Subject Code : NME22A2 

Neuk; : 1 kzpNeuk;     nkhj;j kjpg;ngz; : 25 

gFjp – m 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; XhpU njhlh;fspy; tpil jUf.  (5 x 2 = 10) 

 nra;As;  - 3 tpdhf;fs; 

 ,yf;fzk;  - 1 tpdh 

 mwpNthk; jkpo; - 1 tpdh 

gFjp – M 

vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F 150 nrhw;fspy; tpil jUf (2 x 4 = 8) 

 nra;As;  - 1 tpdh 

 ,yf;fzk;  - 1 tpdh 

 mwpNthk; jkpo; - 1 tpdh 

gFjp - , 

vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F 250 nrhw;fspy; tpil jUf. (2 x 6 = 12) 

 nra;As;  - 1 tpdh 

 tpz;zg;gk;  - 1 tpdh 

 jd;Kaw;rpg; gbg;G - 1 tpdh 

 (rpWfij) 

 

 



 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

gFjp - IV rpwg;Gj;jkpo; jhs; - II 

,uz;lhk; gUtk; 

khjphp kw;Wk; gUtj; Njh;T 

Subject Code : NME22A2        

Neuk; : 2 kzpNeuk;      nkhj;j kjpg;ngz;: 50 

gFjp – m 

midj;J tpdhf;fSf;Fk; XhpU njhlh;fspy; tpil jUf.  (10 x 1 = 10) 

 nra;As;  - 6 tpdhf;fs; 

 ,yf;fzk;  - 2 tpdhf;fs; 

 mwpNthk; jkpo; - 2 tpdhf;fs; 

gFjp – M 

vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 200 nrhw;fspy; tpil jUf (4 x 5 = 20) 

 nra;As;  - 3 tpdhf;fs; 

 ,yf;fzk;  - 1 tpdh 

 mwpNthk; jkpo; - 2 tpdhf;fs; 

gFjp - , 

vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F 400 nrhw;fspy; tpil jUf. (2 x 10 = 20) 

 nra;As;  - 1 tpdh 

 tpz;zg;gk;  - 2 tpdhf;fs; 

 jd;Kaw;rpg; gbg;G - 1 tpdh 

 (rpWfij) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ghlj;jpl;lk; 

2022 – 2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

gFjp - IV rpwg;Gj;jkpo; jhs; - II 

 (nra;As;> ,yf;fzk;> mwpNthk; jkpo;> tpz;zg;gk;> rpWfij) 

,uz;lhk; gUtk; (28 kzpNeuk;) 

nghUslf;fk; 

myF – 1 nra;As; - ePjpapyf;fpak; (7 kzpNeuk;) 

t. 
vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

1 xsitahh; %Jiu 

gh.vz;: 6> 10> 12 

mwnewp ePjp E}y;fs; VO> 

g.M. nry;yj;Jiu Kuspjud; 

m\;lyl;Rkp gjpg;gfk;> 

41> fz;b tPjp> 

320> nrl;bahh; njU> 

nfhOk;G – 11 
K.g. [_d; 2001 

2 G+jQ;Nre;jdhh; ,dpait ehw;gJ mwnewp gjpndz; fPo;f;fzf;F> 

njh.M: lhf;lh; Jiu.,uhrhuhk; 

g.M: Nguh. K rz;Kfk;gps;is 

Ky;iy epiyak;> 

9> ghujp efh;> 

Kjy; njU> jp. efh;> 

nrd;id – 600 017 
,.g. Nk 2003 

3 jpUts;Sth; jpUf;Fws; 
nghUl;ghy; 

kbapd;ik 

61-mjpfhuk; 

MSikj;jpwd; 
Nkk;ghL 

jpUf;Fws;> 

ghpNkyofh; ciu> 

jpUg;gde;jhs; = fhrpkl ntspaPL> 

jpUg;gde;jhs; 

K.g. Vg;uy; 1968 

 



 

 

 

 

 

myF – 2 nra;As; - rq;f ,yf;fpak; (7 kzpNeuk;) 

t. 
vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

4 neLntz;zpytpdhh; FWe;njhif  

gh.v: 47 

md;G lhf;lh; c.Nt.rh E}y; 
epiyak; 

2> mUz;Nly; flw;fiur; 
rhiy 

ngrd;l; efh;> 

nrd;id – 600 090 

K.g 2009 

5 fgpyh; FWe;njhif  

gh.v: 38 

md;G lhf;lh; c.Nt.rh E}y; 
epiyak; 

2> mUz;Nly; flw;fiur; 
rhiy 

ngrd;l; efh;> 

nrd;id – 600 090 

K.g 2009 

6 Xuk;Nghfpahh; Iq;FWE}W 

gh.v: 7 

,y;ywk; jpUney;Ntyp  

njd;dpe;jpa irt rpj;jhe;j 
E}w;gjpg;Gf; fofk; ypkpnll;> 

1/140> gpufhrk; rhiy 

nrd;id – 1 

K.g 1972 

7 G+q;fz; cj;jpiuahh; GwehD}W 

gh.v: 277 

tPuk; jpUney;Ntyp  

njd;dpe;jpa irt rpj;jhe;j 
E}w;gjpg;Gf; fofk; ypkpnll;> 

1/140> gpufhrk; rhiy 

nrd;id – 1 

K.g Mf];l; 1972 

 

 



 

 

 

 

 

myF – 3 ,yf;fzk; (3 kzpNeuk;) 

t. 
vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

8 gtze;jp Kdpth; tpdhtif> 

tpiltif 

,yf;fzk; 
mwpjy; 

ed;D}y; 

jpUney;Ntyp> njd;dpe;jpa irt 
rpj;jhe;j E}w;gjpg;Gf; fofk;  
ypkpnll; 154> b.b.Nf 
rhiy>Ms;thh;Ngl;il> ypkpnll; 

nrd;id – 600 018 Kjw;gjpg;G : 

1982 

myF – 4 mwpNthk; jkpo; (5 kzpNeuk;) 

t. 
vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

8 lhf;lh; ,uhjh 
nry;yg;gd; 

gy;Jiw rhh;e;j 
fiyr;nrhw;fs; 

Gjpa jkpo;r; 
nrhw;fis 
cUthf;fy; 

fiyr;nrhy;ypay;> 

jhkiu gg;spNf\d;]; (gp) ypl;> 

41>B> rpl;Nfh ,z;l];bhpay; 

v];Nll;> mk;gj;J}h;>  

nrd;id – 600 098 

K.g. nrg;lk;gh; 2006 

myF – 5 tpz;zg;gk; vOJjy; (6 kzpNeuk;) 

 1. FbePh;. rhiy Ntz;b tpz;zg;gk; 

 2. E}yfk;> njUtpsf;F Ntz;b tpz;zg;gk; 

jd;Kaw;rpg; gbg;G (rpWfij) 

t. 
vz; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

1 e cjaFkhh; gdpkiy 

 

ehl;Lg;gw;W 

 

gdpkiy> 

ntspr;rk; ntspaPL> 

1447> mtpdhrp rhiy> 

fpU\;zk;khs; fy;Y}hp mUfpy;>  

Nfhit – 641 004 K.g Nk 2011 

gf; 35-39 



 

 

 

 

 

2 Nkyhz;ik 
nghd;Dr;rhkp 

Kl;ilNtl;
il 

tho;f;ifj; 
jj;Jtk; 

kio rhh;e;j tPL> 

rj;ah gjpg;gfk;> 

525> rj;ah ,y;yk;> 

kd;id NuhL>  

jpUj;Jiwg;G+z;b> 

jpUth&h; - 641 715 

K.g brk;gh; 2005 

gf; 78-86 

3. jkpo;nry;td; ghtidfs; tWikepiy kio rhh;e;j tPL> 

rj;ah gjpg;gfk;> 

525> rj;ah ,y;yk;> 

kd;id NuhL>  

jpUj;Jiwg;G+z;b> 

jpUth&h; - 641 715 

K.g brk;gh; 2005 

gf; 95-102 

COURSE CONTENT AND LECTURE SCHEDULE 

Module 

No 

Topic No of 

Periods 

Content delivery 

methods 

myF – 1 nra;As;                                                   7 Hours 

1 %Jiu 2 

1 

tphpTiuahw;wy; 

eOty; 

2 ,dpait ehw;gJ 1 

1 

tphpTiuahw;wy; 

fye;Jiuahly; 

3 jpUf;Fws; 1 

1 

tphpTiuahw;wy; 

vOJjy; 



 

 

 

 

 

myF – 2 nra;As;                                                                          7 Hours 

4 FWe;njhif 1 

1 

tphpTiuahw;wy; 

eOty; 

5 Iq;FWE}W 1 

1 

tphpTiuahw;wy; 

fye;Jiuahly; 

6 GwehD}W 1 

1 

1 

tphpTiuahw;wy; 

vOJjy; 

fye;Jiuahly; 

myF – 3 ,yf;fzk;                                                                              3 Hours 

7 tpdhtif  1 tphpTiuahw;wy; 

8 tpiltif 1 tphpTiuahw;wy; 

9 tpdhtif tpiltif 1 eOty;> fye;Jiuahly; 

myF – 4 mwpNthk; jkpo;                                                              5 Hours 

10 fiyr;nrhw;fs; mwpKfk; 1 tphpTiuahw;wy; 

11 
mwptpay;Jiw,tptrhaj;Jiw 

fiyr;nrhw;fs; 

1 tphpTiuahw;wy; 

12 Ml;rpj;JiwkUj;Jtj;Jiw 

fiyr;nrhw;fs; 

1 tphpTiuahw;wy; 

13 fzpdpj;Jiw  fiyr;nrhw;fs; 1 tphpTiuahw;wy; 

14 
tzpfk;,rl;lj;Jiw fiyr;nrhw;fs; 

1 tphpTiuahw;wy; 

 



 

 

 

 

 

myF – 5 tpz;zg;gk;                          6 Hours 

10 FbePh; trjp Ntz;b tpz;zg;gk; 1 

1 

tpsf;fkspj;jy; 

vOJjy; 

11 rhiy trjp Ntz;b tpz;zg;gk; 1 

1 

tpsf;fkspj;jy; 

vOJjy; 

12 E}yf> njUtpsf;F trjp Ntz;b 

tpz;zg;gk; 

1 

1 

tpsf;fkspj;jy; 

vOJjy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            G+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfspu; fy;Y}up 

      (jd;dhl;rp cupik> jdpr;rpwg;Gj;jpwd;> Njrpaj; ju kjpg;gPl;by; ‘ V++ ’ jFjp> 

          Njrpaj; ju tupirg; gl;baypy; (NIRF - 2021) 6 - MtJ ,lk; ngw;wJ) 

                    gPsNkL> Nfhak;Gj;J}u; – 641 004. 
            

   ,sepiy gl;lg;gbg;G Kjyhkhz;L 

              (gpwnkhop gapy;NthUf;FupaJ) 

 

                              

  

   

      

       Mk;gy; 

 

 

 

2022 – 2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nru;NthUf;FupaJ 

jkpo;j;Jiw ntspaPL – 2022 

jdpr;Rw;Wf;F kl;Lk; 

ghlj;jpl;lk; 

  gFjp IV   mbg;gilj;jkpo; 

 

Kjy; gUtk; & ,uz;lhk; gUtk;  



 

 

 

 

 

        2022 – 2023Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FupaJ 

 
 

 

 

 

(gpwnkhop gapy;NthUf;FupaJ) 

 

 Kjy; gUtk; 

Subject  Code :  NME22B1               CREDITS  –  2   (28 kzp Neuk;) 

nghUslf;fk; 

ghlk; 1 : capnuOj;Jf;fs;> nka;naOj;Jf;fs;> capu;nka;naOj;Jf;fs; 

        capu;nka;naOj;J tha;g;ghL  

ghlk; 2 : capu; vOj;jpd; tiffs;>  nka;naOj;jpd; tiffs; 

ghlk; 3 : capu; vOj;jpy; njhlq;Fk; nrhw;fs;> nka;naOj;jpy;   

   mikAk; nrhw;fs;>  capu;nka; vOj;jpy; mikAk;                     

   nrhw;fs;> MAj vOj;J>  MAj vOj;Jr;nrhw;fs;  

ghlk; 4 : vz;fs;  

ghlk; 5 : thuj;jpd; ehl;fs;> jkpo; khjq;fs;> Mq;fpy khjq;fs;  

ghlk; 6 : G+f;fs;> fha;fwpfs;> goq;fs;> gQ;rG+jq;fs;> VO    

        tz;zq;fs; 

ghlk; 7 : Ritfs;> jpirfs;> cly; cWg;Gfs;> cwTr;nrhw;fs;>  

   fPiu tiffs; 

ghlk; 8 : xyp NtWghLfSk;> nghUs; NtWghLfSk;  

ghlk; 9 : vOj;Jf;fis Kiwg;gLj;Jjy;> Fwpiy nebyhf    

    khw;Wjy;  

ghlk; 10 : Mj;jpR+b  

ghlk; 11 : jd;tptuf;Fwpg;G  (gapw;rp) 

 

gFjp IV   mbg;gilj;jkpo; 

 



 

 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

  gFjp IV  -  mbg;gilj;jkpo; 

Kjy; gUtk; 

Subject  Code : NME22B1          CREDITS  –  2    (28 kzp Neuk;) 

mfkjpg;gPl;Lj; Nju;T 

Neuk; : 1 kzp Neuk;         nkhj;j kjpg;ngz;fs; :  25 

 

1. nrhw;fis epiwT nra;f.     (4*1=4) 

2. Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf.      (3*1=3) 

3. rupahdtw;iwj;  Nju;e;njLj;J vOJf.    (5*1=5) 

4. nghUj;Jf.        (5*1=5) 

5. XupU nrhw;fspy; tpil jUf.     (3*1=3)  

6. XupU njhlu;fspy; tpil jUf.    (5*1=5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

 

  gFjp IV  -  mbg;gilj;jkpo; 

Kjy; gUtk; 

Subject  Code : NME22B1            CREDITS – 2 

      khjpupj;Nju;T 

 

Neuk; : 2 kzp Neuk;     nkhj;j kjpg;ngz;fs; :  50 

 

1. nrhw;fis epiwT nra;f.     (5*1=5) 

2. Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf.      (5*1=5) 

3. rupah? jtwh?  vOJf.      (5*1=5)  

4. nrhw;fis Kiwg;gLj;Jf.     (6*1=6) 

5. nghUj;Jf.        (5*1=5) 

6. XupU njhlu;fspy; tpil jUf.    (5*2=10) 

7. tpdhf;fSf;Nfw;w tpil jUf.    (5*2=10)  

8. gapw;rp         (1*4= 4)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

mbg;gilj;jkpo; 

Neu;gpd;D}l;lj; Nju;T 

Subject  Code : NME22B1              CREDITS – 2 

 nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 50  

 

2022-2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; NrUk; mbg;gilj;jkpo; 

khztpaupd; Kjw;gUtk; Neu;gpd;D}l;lj; Nju;thfg; gpd;gw;wg;gLfpd;wJ. 

,g;gUtj; Nju;tpy; khztpaupd; thrpg;Gj;jpwd;> vOJjy; jpwd;> 

Gupjy;jpwd;> nghJ tpdhf;fs; Nghd;wtw;wpd; mbg;gilapy; kjpg;gplg;gl;L 

kjpg;ngz;fs; toq;fg;gLk;. 

 

kjpg;gPl;L Kiw 

 

thrpg;G jpwd;  - 10 

vOJjy; jpwd;  - 10 

            Gupjy; jpwd;  -  15 

             nghJ tpdhf;fs;  - 15 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        G+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfspu; fy;Y}up 

       (jd;dhl;rp cupik> jdpr;rpwg;Gj;jpwd;> Njrpaj; ju kjpg;gPl;by;‘ V++ ’ jFjp> 

          Njrpaj; ju tupirg; gl;baypy; (NIRF - 2021) 6 -MtJ ,lk; ngw;wJ) 

                    gPsNkL> Nfhak;Gj;J}u; – 641 004. 
   

               

 

 ,sepiy gl;lg;gbg;G Kjyhkhz;L 

             (gpwnkhop gapy;NthUf;FupaJ) 

                          

                                                

              

  

   

      2022 – 2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nru;NthUf;FupaJ 

jkpo;j;Jiw ntspaPL – 2022 

jdpr;Rw;Wf;F kl;Lk; 

 

 

 

gFjp – IV   mbg;gilj;jkpo; 

,uz;lhk; gUtk; 



 

 

 

 

 

,uz;lhk; gUtk; 

2022 – 2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FupaJ 

Subject  Code : NME22B2                         (28 kzp Neuk;) 

nghUslf;fk; 

ghlk;  1 :  jpiz 

ghlk;  2 :  ,sikg;ngau;fs;> xUik gd;ik 

ghlk;  3 :  XnuOj;J xUnkhop> Njrpar; rpd;dq;fs; 

ghlk;  4 :   xypf;Fwpg;Gr; nrhw;fs; 

ghlk;  5 :  fiyr;nrhw;fs; 

ghlk;  6 :   fhyq;fs; 

ghlk;  7 :   nrhw;fisj; Nju;e;njLj;jy; 

ghlk;  8 :  ghly;fs; 

ghlk;  9 :   gonkhopfs; 

ghlk;  10 :  jpUf;Fws; 

ghlk;  11 :  tpLfijfs; 

ghlk;  12 :  fij Nfl;Nghk; (gapw;rp) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

gFjp IV  - mbg;gilj;jkpo; - ,uz;lhk; gUtk; 

Subject   Code : NME22B2       (28 kzp Neuk;) 

mfkjpg;gPl;Lj; Nju;T 

Neuk; : 1 kzp Neuk;        nkhj;j kjpg;ngz;fs; :  25 

1.  nrhw;fis epiwT nra;f.     (4*1=4) 

2.  Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf.      (3*1=3) 

3.  rupahdtw;iwj;  Nju;e;njLj;J vOJf.    (5*1=5) 

4. nghUj;Jf.        (5*1=5) 

5. XupU nrhw;fspy; tpil jUf.     (3*1=3)  

6. XupU njhlu;fspy; tpil jUf.    (5*1=5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

gFjp IV - mbg;gilj;jkpo; - ,uz;lhk; gUtk; 

Subject  Code :  NME22B2          

  khjpupj;Nju;T 

Neuk; : 2 kzp Neuk;         nkhj;j kjpg;ngz;fs; :  50 

 

1. nrhw;fis epiwT nra;f.     (5*1=5) 

2. Nfhbl;l ,lj;ij epug;Gf.      (5*1=5) 

3. rupah? jtwh? - vOJf .     (5*1=5)  

4. nrhw;fis Kiwg;gLj;Jf.     (6*1=6) 

5. nghUj;Jf.        (5*1=5) 

6. XupU njhlu;fspy; tpil jUf.    (5*2=10) 

7. tpdhf;fSf;Nfw;w tpil jUf.     (5*2=10)  

8. gapw;rp (thrpj;jy;> vOJjy;)     (1*4= 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

mbg;gilj;jkpo; 

Neu;gpd;D}l;lj; Nju;T 

Subject  Code : NME22B2              CREDITS –NIL 

 nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 50  

 

2022-2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; NrUk; mbg;gilj;jkpo; 

khztpaupd; Kjw;gUtk; Neu;gpd;D}l;lj; Nju;thfg; gpd;gw;wg;gLfpd;wJ. 

,g;gUtj; Nju;tpy; khztpaupd; thrpg;Gj;jpwd;> vOJjy; jpwd;> 

Gupjy;jpwd;> nghJ tpdhf;fs; Nghd;wtw;wpd; mbg;gilapy; kjpg;gplg;gl;L 

kjpg;ngz;fs; toq;fg;gLk;. 

 

kjpg;gPl;L Kiw 

 

thrpg;G jpwd;  - 10 

vOJjy; jpwd;  - 10 

            Gupjy; jpwd;  -  15 

             nghJ tpdhf;fs;  - 15 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

g+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfsph; fy;Y}hp 

(jd;dhl;rp chpik, jdpr;rpwg;Gj;jpwd;, Njrpaj; ju kjpg;gPl;by; A++  jFjp, 

  Njrpaj; ju thpirg; gl;baypy; (NIRF  2021) 6 - MtJ ,lk; ngw;wJ). 

               gPsNkL, Nfhak;Gj;J}h; - 641 004. 

 

                          

 

      nfhd;iw 

      

,sepiy gl;lg;gbg;G Kjyhkhz;L 
(Mil tbtikg;Gj; Jiw khztpfs; 

gapy;NthUf;FhpaJ) 

 

 

            gf 

           

                             

Kjw;gUtk; 
2022–2023 -Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

jkpo;j;Jiw ntspaPL - 2022 

jdpr;Rw;Wf;F kl;Lk; 

  nkhopj; jpul;L 

gFjp – I   jkpo;    jhs; – I    



 

 

 

 

 

 
 
 

L T P Credit 

UG 
(Part-

1 
Tamil)  

41 4 - 3 

 

Preamble 

 1. To educate traditional Values through Ancient Literature and Create patriotic feeling by   

teaching heroic poetry 

 2. To prepare Students to adopt Devotional Values  

3. Insist the value to teach ancient Beauty cosmetics which is very valuable.  

4. Teach Tamil Grammer To Write in correct Tamil without any mistake. 

Prerequisite 

 +2 

Course  Learning Outcome 

 On the successful completion of the course, students will be able  

 

 

COURSE 
NUMBER 
VTM2201 

COURSE  NAME  
 

PART - I  TAMIL PAPER -  I 
 

CLO 
Number 

CLO Statement Knowledge 

Level 

CLO1. Describe and discriminate the concepts of Poem K1, K2 

CLO2. Illustrate human relationship through Bakthi Illakiyam K2 

CLO3. Interpret Tholkappiyam grammar K2 

CLO4. 
Describe history of literature and explain the importance of defend 

them 
K2 

CLO5. 
Discriminate leadership qualities through various essays  and Short 

Story 
K2, K3 



 

 

 

 

 

ghlj;jpl;lk;  

Mil tbtikg;Gj; Jiw 

 2022 - 2023 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nru;NthUf;FupaJ 

  

             

(nra;As;> ,yf;fzk;> ,yf;fpa tuyhW> ciueil> 

jd; Kaw;rpg; gbg;G – rpWfij) 

Subject code: VTM2201                                                                                     CREDITS  : 3 

                     Kjw;gUtk ;            (41 kzpNeuk;) 

                        nghUslf;fk; 

myF - 1 nra;As; - ftpij                (9 kzp Neuk;) 

     1. eh. Kj;Jf;Fkhu;.    - mf;fhtpd; fbjk; 

     2. jkpor;rp jq;fghz;bad;   - kdr; rhay; 

     3. mg;Jy; fhju;   - me;jp rpte;jJ Vd;? 

     4. rptfhkp        -    tdj;jpd; Fuy; 

myF - 2 nra;As; - gf;jp ,yf;fpak;            (8 kzp Neuk;) 

1. = Mz;lhs; ehr;rpahu;     -  ehr;rpahu; jpUnkhop - thuzk; Mapuk; 

                                (5 ghly;fs;) 1-5 

2. Fzq;Fb k];jhd; rhfpG   -   jtNk ngw Ntz;Lk; vdy;     

       ghly;fs;         (5 ghly;fs;) 221-225                               

myF - 3 ,yf;fzk;                       (5 kzp Neuk;) 

   1. njhy;fhg;gpau;             -   gpwg;gpay; (capu; vOj;J +  

                                nka;naOj;J gpwf;Fk; ,lq;fs;)  

                                19 E}w;ghf;fs;                                   

 

gFjp - I jkpo;   jhs; - I 



 

 

 

 

 

myF - 4 ,yf;fpa tuyhW              (10 kzp Neuk;) 

1. GJf;ftpijapd; Njhw;wKk; tsu;r;rpAk; 

2. itzt ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; tsu;r;rpAk; 

3. ,];yhkpa ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; tsu;r;rpAk; 

4. rpWfij ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; tsu;r;rpAk; 

 

myF - 5 ciueil                  (9 kzp Neuk;) 

1. rq;f ,yf;fpaq;fspy; czTk; cilAk; 

2. gj;Jg;ghl;by; mzpfyd;fs;; 

3. Itif epyq;fspy; kzg;nghUl;fs; 

 

jd;Kaw;rpg; gbg;G (rpWfij) 

t.vz;  Mrpupau; ngau;

  

E}ypd; ngau;  

  

rpWfij 

1.  ,iwad;G    

   

mupjhuk; 

 

tOf;ifKfk; 

2. F.rpd;dg;gghujp        F.rpd;dg;gghujp       
rpWfijfs;   

tPl;Lf;F tPL 
thrw;gb 

 

3 fodpA+ud; 

 

          

kz;zpd; fijfs; 

kf;fspd; fijfs 

tpijj;jJk; 
tpise;jJk; 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Mil tbtikg;Gj; Jiw 

                       tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

 

 

Kjw;gUtk; 

mfkjpg;gPl;Lj; Nju;T 

Subject code : VTM2201                        CREDITS  : 3 

 Neuk; : 2 kzp Neuk;       nkhj;j kjpg;ngz; : 50 

gFjp -m 

  midj;J tpdhf;fSf;Fk; XupU njhlu;fspy; tpil jUf.  (5 x2=10) 

         nra;As;    - 3 tpdhf;fs; 

         ,yf;fzk;                - 1  tpdh 

         ciueil            - 1 tpdh 

   gFjp-M 

 vitNaDk;  ehd;F tpdhf;fSf;F 250 nrhw;fspy; tpil jUf. (4x5=20) 

                 

         nra;As;               - 1 tpdh (,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf)  

         nra;As;            - 2 tpdhf;fs; 

         ,yf;fzk;           - 1 tpdh 

         ciueil          - 2 tpdhf;fs; 

  gFjp-, 

vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F 500 nrhw;fspy; tpil jUf. (2x10=20) 

          nra;As;    - 1 tpdh 

          ,yf;fpa tuyhW     - 1 tpdh 

          jd;Kaw;rpg; gbg;G    - 1 tpdh 

                (rpWfij) 

 

gFjp - I jkpo;  jhs; - I 



 

 

 

 

 

Mil tbtikg;Gj; Jiw 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

 khjpup kw;Wk; gUtj;Nju;T  

  

 

Kjw;gUtk ; 

Subject Code : VTM2201                        CREDITS  : 3 

 Neuk; : 3 kzp Neuk;        nkhj;j kjpg;ngz; : 100 

gFjp –m 

vitNaDk; gjpndhU tpdhf;fSf;F XupU njhlu;fspy; tpil jUf. (11x2=22) 

               

         nra;As;      - 8 tpdhf;fs; 

         ,yf;fzk;      - 2 tpdhf;fs; 

         ciueil     - 3 tpdhf;fs;                        
  

gFjp-M 

vitNaDk; Ie;J tpdhf;fSf;F 300 nrhw;fspy; tpil jUf.   (5x6=30) 

 

         nra;As;           - 2 tpdhf;fs; (,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf)  

         nra;As;        - 2 tpdhf;fs; 

         ,yf;fzk;       - 1 tpdh 

         ciueil      - 2 tpdhf;fs; 

gFjp-, 

vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 600 - 800 nrhw;fspy; tpil jUf. (4x12=48) 

                                           

          nra;As;    - 2 tpdhf;fs; 

          ,yf;fpa tuyhW   - 2 tpdhf;fs; 

          ciueil        - 1 tpdh 

          jd;Kaw;rpg; gbg;G (rpWfij)- 1 tpdh  

                        

gFjp - I jkpo;  jhs; - I 



 

 

 

 

 

Kjw; gUtk; 

myF - 1 nra;As; - ftpij      (9 kzp Neuk;) 

t.v

z; 

Mrpupau; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

eh. Kj;Jf;Fkhu; 

 

mf;fhtpd; 

fbjk; 

rNfhjuj;Jtk; epA+l;ldpd; %d;whtJ tpjp, 
eh.Kj;Jf;Fkhh;  78> 
jpUts;StGuk;> Kjy;njU>  

#isNkL>nrd;id– 600 094. 
Kjw;gjpg;G : brk;gh; 
1999g.vz; : 42 

 

jkpor;rp 

jq;fghz;bad;; 

kdr;rhay; kdpj 

czu;Tfs; 

mUfd;> jkpor;rp 
jq;fghz;bad;> ntspaPL: 

capu;ik>gjpg;gfk>; 11/29 

Rg;gpukzpak; njU. 
mgpuhkGuk; nrd;id 600018. 
Kjw;gjpg;G : brk;gu; 2011  
.vz; : 68 

 

mg;Jy; fhju; 

 

me;jp rpte;jJ 

Vd;? 

ciog;gpd; 

typ 

 

kpd;dy; jpupfs; ftpijfs;> 

Ne\dy; gg;sp\u;]>;  2 

GJvz; 3 tlf;F c];khd; 

rhiy> Kjy; jpahfuha efu>; 

nrd;id 600017. Kjw;gjpg;G : 

gpg;utup 2004g.vz; : 35 

 

rptfhkp tdj;jpd; Fuy; 

 

gwitfspd; 

gupjtpg;G 

 

gadw;w fz;zPu; ftpijfs; 

Mrpupau; rptfhkp 

capu;ik gjpg;gfk; 

11/29Rg;gpukzpak; njU> 

mgpuhkGuk;> nrd;id 600018. 

Kjw;gjpg;G : Nk 2012 

g.vz; : 52 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

myF - 2   nra;As; - gf;jp ,yf;fpak;   (8 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

  

5. = Mz;lhs; ehr;rpahu;  ehr;rpahu; jpUnkhop 

thuzk; Mapuk; 

  

 

 

gf;jpr;rpwg;G

  

ehr;rpahu; jpUnkhop 

ciuahrpupau;  b..v]; 

uh[Nfhghyd>; igyl; 

gg;spNf\d;];> 309> ypq;fp 

nrl;b njU> ,uhaGuk; 

ghyk; mUfpy;> nrd;id 

600001. 

Kjw;gjpg;G : 1985 

g.vz; : 90 - 102 

6. Fzq;Fb k];jhd; 

rhfpG   

 jtNkngw 

Ntz;Lk; vdy; 
,iwAzu;T

  

Fzq;Fb k];jhd; 
rh`pG ghly;fs; 
ciuAld;  
tbNtY Kjypahu;> 
Ky;iy epiyak>; 9> 
ghujp efu>; Kjy;njU> jp 
efu;> 
nrd;id-17.Kjw;gjpg;G : 
2004 g.vz; : 244 - 246 

 

myF - 3  ,yf;fzk;   (5 kzp Neuk;) 

t.vz; 

 

; 

Mrpupau; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

7

. 

njhy;fhg;gpau; 

  

 

gpwg;gpay;  

(capu;vOj;J, 

nka;naOj;J   
gpwf;Fk;  
,lq;fs;)   

nkhopiaf;fw;

wy; 

njhy;fhg;gpak; njspTiu 
Kidtu; r. Nt 
Rg;gpukzpad; kzpthrfu; 

gjpg;gfk; 31, rpq;fu; njU 

ghupKid nrd;id 600108  
Kjw;gjpg;G : 1998 
g.vz; : 60 

 

 

myF 4  ,yf;fpa tuyhW    (10 kzp Neuk;) 



 

 

 

 

 

t. 

vz; 

Mrpupau; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

8.

  

Nghuhrphpah; 

kJ.r.tpkyhde;jk;

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

1.GJf;ftpija

pd; Njhw;wKk; 

tsu;r;rpAk; 

2.itzt 

,yf;fpaj;jpd; 

Njhw;wKk; 

tsu;r;rpAk; 

3.,];yhkpa 

,yf;fpaj;jpd; 

Njhw;wKk; 

tsu;r;rpAk; 

4.rpWfij 

,yf;fpaj;jpd; 

Njhw;wKk; 

tsu;r;rpAk; 

jkpo; 

,yf;fpaq;fspd; 

tuyhw;wpid 

mwpjy; 

  

jkpo; ,yf;fpa tuyhW 

Nguhrpupau; kJ.r 

tpkyhde;jk; Ky;iy 

epiyak;  

9, ghujp efu; Kjy; njU  

jp. efu; nrd;id 17.  

Kjw;gjpg;G : 2014. 

g.vz; : 255, 111, 183, 270 

myF - 5 ciueil   (9 kzp Neuk;) 

t.vz; Mrpupau; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

1.  

 

Nguh.fht;ah 

rz;KfRe;juk; 

rq;f 

,yf;fpaq;fspy; 

czTk; 

cilAk; 

tho;tpay; 

Kiwfs; 

rq;f ,yf;fpa tuyhW 

kh.uh fsQ;rpak; III 

njhFg;ghrpupau; 

Nguh.rz;KfRe;juk>;  

ntspaPL: ,uz;lhk; 

FWf;Fj; njU> 

bu];l;Guk;> 

Nfhlk;ghf;fk;> nrd;id 

600024. Kjw;gjpg;G : 

2010 g.vz; : 

603,621,651  

2. gj;Jg;ghl;by; 

mzpfyd;fs; 

 

moF fiyfs; 

3. Itif 

epyq;fspy; 

kzg;nghUl;fs; 

moF fiyfs; 

 

 

jd;Kaw;rpg; gbg;G (rpWfij) 



 

 

 

 

 

t. 

vz; 

Mrpupau; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; 

Mz;Lk; 

1

. 

nt.,iwad;G      tOf;ifKfk; kd czu;Tfs; mupjhuk;  
Mrpupau;nt>,iwad;G 

,.M..g 16 /142, [hdp 

[hd;fhd; rhiy> 
,uhag;Ngl;il> 
nrd;id-14 
Kjw;gjpg;G : [Pd; 
2014 
g.vz; : 18 - 24 

2

. 

F. rpd;dg;g ghujp tPl;Lf;FtPL thrw;gb kdpjNeak; F. rpd;dg;g ghujp 
rpWfijfs;> 
gjpg;gfj;jhu; ghit 
gg;spNf\d;];> 
ntspaPL: ghit 
gpupz;lu;];  
(gp) ypkpnll;>  

142, [hdp [hd; fhd; 

rhiy> ,uhag;Ngl;il>  
nrd;id 600014.  
Kjy; gjpg;G : 
nrg;lk;gu; 2000 
g.vz; : 106 - 115 

3

. 

fodpA+ud; tpijj;jJk; 
tpise;jJk; 

ePjpf;fUj;J kz;zpd; fijfs; 
kf;fspd; fijfs;> 
ehl;Lg;Gwf;fijfs>; 
Mrpupau; : fodpA+ud>; 
ntspaPL: capu;ik 
gjpg;gfk;> 11/29, 
Rg;gpukzpak; njU> 
mgpuhkGuk;> nrd;id 
600018. Kjw;gjpg;G :  
brk;gu; 2009 g.vz; : 
44 - 46 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COURSE CONTENT AND LECTURE SCHEDULE 

Module 

No. 
Topic 

No. of  

periods  

Content delivery 

methods 

myF - 1 : nra;As;                      Hours  : 9 

1.  eh. Kj;Jf;Fkhu; 

mf;fhtpd; fbjk; 

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty;  

2.  jkpor;rp jq;fghz;bad;  

kdr; rhay; 

 

2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

fye;Jiuahly; 

eOty; 

3.  mg;Jy; fhju;  

me;jp rpte;jJ Vd;? 

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

eOty; 

4.  rptfhkp   

tdj;jpd; Fuy;  

 

1 

1 

  tpsf;fkspj;jy; 

vOJjy; 

myF - 2 : nra;As;                      Hours  : 8 

5.  ehr;rpahu;jpUnkhop 

gf;jpr; rpwg;G 

2 

2 

tphpTiuahw;Wjy;; 

eOty;; 

6.  Fzq;Fb  k];jhd;   rhfpG  ghly;fs; 

gf;jpr; rpwg;G 

jtNk ngw Ntz;Lk; vdy;                 

3 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

vOJjy;; 

 

myF - 3 : ,yf;fzk;                             Hours  : 5 

7. njhy;fhg;gpak; - gpwg;gpay; - capu; vOj;J 
gpwf;Fk; ,lq;fs;  

nka;naOj;J gpwf;Fk; ,lq;fs;  

                              

4 

1 

tphpTiuahw;Wjy;; 

eOty;; 

  myF - 4 : ,yf;fpatuyhW                           Hours  : 10 



 

 

 

 

 

Course Designers: 

1. 

 2. 

 

HOD  

All  Faculties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. GJf;ftpijapd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 
2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

vOJjy; 

9. 
itzt ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; tsh;r;;rpAk;  

2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

vOJjy; 

10. 
,];yhkpa ,yf;fpaj;jpd Njhw;wKk; tsh;r;;rpAk; 

2 tphpTiuahw;Wjy; 

11. 
rpWfijapd; Njhw;wKk; tsh;r;;rpAk; 

2 tphpTiuahw;Wjy; 

  myF - 5 : ciueil                             Hours  : 9 

 
 

  

13. rq;f ,yf;fpaq;fspy; czTk; cilAk; 

 

2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

 fye;Jiuahly; 

14. gj;Jg;ghl;by; mzpfyd;fs ; 2 

1 

tpsf;fkspj;jy;; 

vOJjy; 

15. Itif epyq;fspy; kzg;nghUl;fs; 2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 

fye;Jiuahly;  



 

 

 

 

 

 

 

  g+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfsph; fy;Y}hp 

   (jd;dhl;rp chpik, jdpr;rpwg;Gj;jpwd;, Njrpaj; ju kjpg;gPl;by; A++  jFjp, 

      Njrpaj; ju thpirg; gl;baypy; (NIRF  2021) 6 - MtJ ,lk; ngw;wJ). 

                   gPsNkL, Nfhak;Gj;J}h; - 641 004. 

 

         ,sepiy gl;lg;gbg;G Kjyhkhz;L 

           (Miltbtikg;Gj;Jiwapy; gapy;NthUf;FhpaJ) 

            njhopw;fy;tp (Garment Designing)  

                   

  

                           

    

,uz;lhk; gUtk; 

2022–2023 -Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

jkpo;j;Jiw ntspaPL - 2022 

jdpr;Rw;Wf;F kl;Lk; 

 

gFjp   - I jkpo;            jhs; - II 

nkhopj;jpul;L 



 

 

 

 

 

 
 

L T P Credit 

UG (Part-1 Tamil)  41 4 - 3 

Preamble 

1. To educate traditional Values through Ancient Literature and Create patriotic feeling by  

teaching heroic poetry 

2. To prepare Students to adopt Social Values and etiquette from ethic literature 

3. Insist the value of human life, make students to fight against the poverty and                                   

sensitize  their social thinking 

4. Teach the words from Tholkappiyam Grammer. 

Prerequisite 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE 
NUMBER 
VTM2202 

COURSE  NAME  
 

PART - I  TAMIL PAPER -  II 
 



 

 

 

 

 

 

 Course Learning Outcome 

On the successful completion of the course, students will be able to 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO 
Number 

CLO Statement Knowledge 

Level 

CLO1. Describe and discriminate the concepts of Epics and ethnical 

literature 
K1, K2 

CLO2. Illustrate Ancient tamil culture  through sangam literature K2 

CLO3. Interpret Tholkappiyam grammar K2 

CLO4. Describe history of literature and explain the importance of defend 

them 
K2 

CLO5. Discriminate traditional values through various essays social values 

from Novel 
K2, K3 



 

 

 

 

 

 

ghlj;jpl;lk; 

njhopw;fy;tp 

Mil tbtikg;Gj; Jiw (Garment Designing)  

 2022-23-Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ 

 

 

 (nra;As;> ,yf;fzk;> ,yf;fpa tuyhW> ciueil> FWehty;) 

Subject  Code : VTM2202                                                                     Credits : 3  

                  ,uz;lhk;gUtk;         (41 kzpNeuk;) 

                  nghUslf;fk; 

myF - 1  nra;As;       (9 kzp Neuk;)  

 

fhg;gpa ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpa ,yf;fpak; 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 
1. ,sq;Nfhtbfs; rpyg;gjpfhuk; 

Ma;r;rpah; Fuit - (165 thpfs;) 

2. jpUts;Sth; 

 

jpUf;Fws; 

el;G Muha;jy; - (mjpfhuk; 80) 

3. ngUthapd;Ks;spahh; 
Mrhuf;Nfhit  - 4 ghly;fs;  

 cz;Zk; Kiw  (ghly; vz; 20) 
cz;Zk; jpir  (ghly; vz; 22) 
ePh; gUFk; Kiw (ghly; vz; 28) 
J}q;Fk; Kiw   (ghly; vz; 30) 

                   

 

 

gFjp - I jkpo;   jhs; - II 



 

 

 

 

 

myF - 2     nra;As;          (8 kzp Neuk;)  

rq;f ,yf;fpak; 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp 

1. fbaY}h; cUj;jpuq;fz;zdhh; ngUk;ghzhw;Wg;gil 

(46 - 66) - 20  thpfs; 

2. 
,uzpaKl;lj;Jg; 

ngUq;Fd;W}h;g;ngUq;nfsrpfdhh;  

kiygLflhk; 
(158 - 169) -  12 thpfs; 

3. khq;Fb kUjdhh;  
kJiuf;fhQ;rp  

(500 - 522) - 23 thpfs;            

myF - 3   ,yf;fzk;     (5 kzp Neuk;) 

t.vz; 
Mrphpah; ghlg;gFjp 

1. njhy;fhg;gpah; njhy;fhg;gpak; 

vr;rtpay; - nrhy; tiffs; 
(880 - 892) - 13 E}w;ghf;fs;   

myF - 4   ,yf;fpa tuyhW     (10 kzp Neuk;) 

t.vz; 
Mrphpah; ghlg;gFjp 

1.  
Nguh. Kidth; ghf;aNkhp 

Ik;ngUq;fhg;gpaj;jpd; Njhw;wKk; 
tsh;r;rpAk; 

2. gjpndz; fPo;f;fzf;F E}y;fs; 
3. rq;f ,yf;fpak;  (gj;Jg;ghl;L) 

4. ehtypd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 

ghh;it E}y; : Nguh. Kidth; ghf;aNkhp ‘ntw;wp Nehf;fpy; ,yf;fzk;> ,yf;fpa 

tuyhW> nkhopj;jpwd; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

myF - 5   ciueil      (9 kzp Neuk;) 

 jd;Kaw;rpg; gbg;G (FWehty;) 

t.vz; 
Mrphpah; E}y; 

1. F.nt.ghyRg;gpukzpad; tay; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.vz; 
    Mrphpah;           ghlg;gFjp 

1 nt.ePyfz;ld; 
1.nfhq;Fehl;L fy;ahzge;jp  tpUe;J 
2.gthdp [Kf;fhsk; 
3.jkpoh; Goq;Fg; nghUl;fs; 



 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 

njhopw;fy;tp 

Mil tbtikg;Gj; Jiw (Garment Designing) 

 

 

,uz;lhk; gUtk; 

mfkjpg;gPl;Lj;Njh;T 

Subject Code : VTM2202                                                                               CREDITS - 3 

Neuk;  : 2 kzp Neuk;         nkhj;jkjpg;ngz; : 50 

gFjp - m 

 midj;J tpdhf;fSf;Fk; XupU njhlh;fspy; tpil jUf.  (5x2=10)  

   nra;As;     - 3 tpdhf;fs; 

   ,yf;fzk;  - 1 tpdh 

   ciueil   - 1 tpdh 

gFjp - M 

 vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 250 nrhw;fspy; tpil jUf. (4x5=20)  

   nra;As;      - 1 tpdh(,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf) 

   nra;As;   - 2 tpdhf;fs; 

   ,yf;fzk;  - 1 tpdh 

   ciueil  - 2 tpdhf;fs; 

gFjp - , 

vitNaDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F 500 nrhw;fspy;; tpil jUf. (2x10=20)  

      nra;As;   - 1 tpdh 

      ,yf;fpa tuyhW  - 1 tpdh 

               jd;Kaw;rpg; gbg;G   - 1 tpdh 

               (FWehty;)    

gFjp - I jkpo;  jhs; - II 



 

 

 

 

 

tpdhj;jhs; mikg;G Kiw 
njhopw;fy;tp 

Mil tbtikg;Gj; Jiw (Garment Designing) 
 

,uz;lhk; gUtk; 

khjphp kw;Wk; gUtj;Njh;T 

Subject Code : VTM2202                                                     CREDITS : 3 

Neuk;  : 3 kzp Neuk;         nkhj;jkjpg;ngz; : 100 

gFjp – m 

  vitNaDk; gjpndhU tpdhf;fSf;F XupU njhlh;fspy; tpiljUf.

 (11x2=22) 

nra;As;  -    8 tpdhf;fs; 

      ,yf;fzk;  -    2 tpdhf;fs;  

      ciueil  -    3 tpdhf;fs; 

                    gFjp – M 

vitNaDk; Ie;J tpdhf;fSf;F 300 nrhw;fspy; tpil jUf. (5x6=30)  

      nra;As;     -  2 tpdhf;fs;(,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf) 
         nra;As;     -  2 tpdhf;fs; 
      ,yf;fzk;   -  1 tpdh 
      ciueil   -  2 tpdhf;fs; 

gFjp - , 

vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 600-800 nrhw;fspy; tpil jUf.                    

                                            (4x12=48)                     
   nra;As;        - 2 tpdhf;fs; 
    ,yf;fpa tuyhW    - 2 tpdhf;fs;  
      ciueil        - 1 tpdh 
         jd;Kaw;rpg; gbg;G   - 1 tpdh 
         (FWehty;) 

 
 
 

gFjp -I jkpo;   jhs; - II  



 

 

 

 

 

 
,uz;lhk;gUtk; 

nghUslf;fk; 

           myF - 1 nra;As; (9 kzp Neuk;) 

 fhg;gpa ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpa ,yf;fpak; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

1. ,sq;Nfhtbfs; rpyg;gjpfhuk; -
Ma;r;rpah; Fuit 
178 -thpfs; 

 

gz;ghL jpUney;Ntyp 
njd;dpe;jpa 
irtrpj;jhe;j 
E}w;gjpg;Gf; fofk;> 
jpUney;Ntyp - 6.  
Kjw;gjpg;G : 1966 

g.vz; : 394 
2. jpUts;Sth; 

 
jpUf;Fws;  - el;G 
Muha;jy; 
mjpfhuk;-80 

el;G ghpNkyofh; ciu 
rhujh gjpg;gfk;> 
4>rhe;jpmLf;ffk;> 
3=fpU\;zhGuk; 
njU>,uhag;Ngl;il> 
nrd;id-600014. 
Kjw;gjpg;G : 2012 
g.vz; : 361 

3. ngUthapd;Ks;spahh; Mrhuf;Nfhitcz;Z
k; Kiw (ghly; vz; 
20)cz;Zk; 
jpir(ghly; vz; 22) 
ePh;gUFk; Kiw (ghly; 
vz; 28) J}q;Fk; 
Kiw  
(ghly; vz; 30)       

tho;tpa
y; 

th;j;jkhdd; 
gjpg;gfk;>V.Mh;.Mh;.fhk;
g;sf;];> 141> 
c];khd;rhiy>jpefh;> 
nrd;id-17. 

 Kjw;gjpg;G : 1999  
g.vz; : 19-28 



 

 

 

 

 

 
myF - 2 nra;As;   (8 kzp Neuk;) 
rq;f ,yf;fpak;  

myF - 3 ,yf;fzk;  (5 kzp Neuk;) 

 

 

 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

4

. 
fbaY}h; 

cUj;jpuq;fz;zdhh;  

 

ngUk;ghzhw;Wg;gil 

(46-66) – 20  

thpfs; 

moF 
th;j;jkhdd; 
gjpg;gfk;>V.Mh;.Mh;.fhk;
g;sf;];>141> 
c];khd;rhiy>jp efh;> 
nrd;id-17.Kjw;gjpg;G 
:1999 g.vz; : 448 

5

. 
,uzpaKl;lj;Jg; 

ngUq;Fd;W}h;g; 

ngUq;nfsrpfdhh;  

kiygLflhk; 

(158-169) - 12 thpfs; 

 

tpUe;Njhk;gy; th;j;jkhdd; 

gjpg;gfk;>V.Mh;.Mh;.fhk;

g;sf;];>141>c];khd; 

rhiy> jp efh;> 

nrd;id-17. Kjw;gjpg;G 

: 1999g.vz; : 589 

6

. 
khq;Fb kUjdhh;  

 

 

kJiuf;fhQ;rp 

(500-522)-  

23 thpfs; 

 

 

tzpfj; 

njUf;fs; 

th;j;jkhdd; 

gjpg;gfk;>V.Mh;.Mh;fh

k;g;sf;];>141>c];khd; 

rhiy.jp.efh;>nrd;id-

17. Kjw;gjpg;G : 

1999g.vz; : 177 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

7

. 

njhy;fhg;gpah; njhy;fhg;gpak; 

vr;rtpay; 13-

E}w;ghf;;fs; (880-

892) 

nrhy;tiff

s; 

jpUney;Ntyp 
njd;dpe;jpa 
irtrpj;jhe;j 
E}w;gjpg;Gf; 
fofk;>jpUney;Ntyp - 6. 
Kjw;gjpg;G : 1963 
g.vz; : 188-194 



 

 

 

 

 

myF - 4 ,yf;fpa tuyhW  (10 kzp Neuk;) 

myF - 5 ciueil  (9 kzp Neuk;) 

jd;Kaw;rpg; gbg;G(FWehty;) 

 

8. Nguh.Kidth; 

ghf;aNkhp 

1.Ik;ngUq;fhg;gpaj;jp
d; Njhw;wKk; 
tsh;r;rpAk; 
2.gjpndz;fPo;f;fzf;F 
E}y;fs; 
3.rq;f,yf;fpak; 
(gj;Jg;ghl;L) 
4.ehtypd;Njhw;wKk;t
sh;r;rpAk; 

tuyhW ntw;wp Nehf;fpy;… 
,yf;fzk; ,yf;fpa 
tuyhW nkhopj;jpwd; 
G+Nte;jd; 

gjpg;gfk;10/2,rPdpthrh 

rhiy kapyhg;G+h; 
nrd;id - 600004. 
Kjw;gjpg;G : 2013g.vz;: 
316, 440, 402, 715 

t.vz; Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk; 

9. nt.ePyfz;ld; 
1.nfhq;Fehl;L 

fy;ahzge;jp  

tpUe;J 

2.gthdp 

[Kf;fhsk; 

3.jkpoh; Goq;Fg; 

nghUl;fs; 

ghuk;ghpak ; 
re;jpah gjpg;gfk;> 

nrd;id-83. 

Kjw;gjpg;G : 2017 

g.vz; : 124, 223, 230 

 

t.v

z; 

Mrphpah; ghlg;gFjp tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk;  

1

0

. 

F.nt.ghyRg;gpukzpad; tay; rKjhar; rpe;jidfs; epa+nrQ;Rhp 

(gp)ypl;>41B,rpl;Nfh 

,z;l];Bhpay;> 

v];Nll;>mk;gj;J}h;> 

nrd;id - 600098. 

Kjw;gjpg;G : 2019 



 

 

 

 

 

COURSE CONTENT AND LECTURE SCHEDULE 

 

Module 

No. 
Topic 

No. of  

periods  

Content delivery methods 

myF - 1 : nra;As;                                 Hours  : 9 

1.  rpyg;gjpfhuk; - ,sq;Nfhtbfs;   2 

 1 

tphpTiuahw;Wjy; 
eOty;  

2.  Mah;fs; tho;tpay; kw;Wk;;;;;  

Jzq;;iff; $j;J rpwg;Gfs;; 

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
fye;Jiuahly; 

3.  jpUf;Fws; - jpUts;Sth;            1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
eOty; 

4.  Mrhuf;Nfhit  - 
ngUthapd;Ks;spahh;; 

tho;;tpay; Kiwikfs;; 

1 

1 

tphpTiuahw;wy; 
 vOJjy;     

   myF - 2 : nra;As;                                Hours  : 8 

5.  ngUk;ghzhw;Wg;gil-fbaY}h; 

cUj;jpuq;fz;zdhh; 

2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
eOty; 

6.  kiygLflhk;-,uzpaKl;lj;Jg; 

ngUq;Fd;W}h;g;  ngUq;nfsrpfdhh;  

1 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
eOty; 

7.  kJiuf;fhQ;rp - khq;Fb kUjdhh; 2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
fye;Jiuahly; 

    myF - 3 : ,yf;fzk;                           Hours  : 5 

8. njhy;fhg;gpak; - nrhw;fspd;;; tiffs;; 2 tphpTiuahw;Wjy; 

9. nghUs;;Nfhs; tifg;ghL 2 

1 

tpsf;fkspj;jy; 
vOJjy; 

  myF - 4 : ,yf;fpatuyhW                      Hours  : 10 

10. Ik;ngUq;;fhg;gpaj;;jpd; Njhw;wKk; 
tsh;r;;rpAk; 

2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
vOJjy; 

11. gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs; 2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
vOJjy; 

12. rq;f ,yf;fpak; (gj;;;Jg;;;ghl;;L) 2 tphpTiuahw;Wjy; 

13. ehtypd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk; 2 tphpTiuahw;Wjy; 

 myF - 5 : ciueil                          Hours  : 9 

14. nfhq;Fehl;L fy;ahzge;jp  tpUe;J 2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
fye;Jiuahly; 



 

 

 

 

 

 

Course Designers: 

1. HOD 

2. Facultymembers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  gthdp [Kf;fhsk; 2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
fUj;juq;fk; 

16. jkpoh; Goq;Fg; nghUl;fs; 2 

1 

tphpTiuahw;Wjy; 
fye;Jiuahly;  



 

 

 

 

 

PSGR KRISHNAMMAL COLLEGE FOR WOMEN 

 Programme  PART - I - TAMIL PAPER  III  

Scheme of the Examination 

(Applicable to students admitted during the Academic year 2022-23) 
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CA ESE Total  

III 

 

I TAM2103 

 

Tamil Paper III 

 

 

 

6 

 

86 

 

4 

 

3 

 

50 

 

50 

 

100 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Category L T P Credit 

UG 
(Part-1 
Tamil)  

8
6 

4 - 3 

 

Preamble 

 

1. To educate traditional values and patriotic feeling through ‘Ancient literatures’   Heroic 

Poetry, Morality   Literature , Epic Literature. 

 2. To prepare students to adopt social values   and etiquette form ethic Literature. 

 3. Insists the value of Human life and sensitize their social thinking. 

 4. Teach the learning and behaviour methods of students  

 

Course Outcomes 

 

On the successful completion of the course, students will be able to 

 

COURSE 
NUMBER 
TAM2103 

COURSE  NAME  
PART - 1  TAMIL PAPER - 

III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO 
Number 

CO Statement Knowledge 

Level   

CO1.  Explanation of Social Value through Modern Poetry and Ethnical 

Literature. 
K1, K2,K3 

CO2.  Knowledge of culture and unity through Devotional Literature.  K1,K2, K3 

CO3.  Outline the steps to follow when writing the bibliography. K1,K2 

CO4.  Identify  the philosophical and social values in Folklore. K1, K2 

CO5.  
Developing creativity, self-understanding and thinking. K3, 



 

 

 

 

 

பாடத்திட்டம் 

பகுதி-1 தமிழ்த்தாள்-III 

2019 - 2020 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் சேர்சவார்க்குாியது. 

(சேய்யுள், இலக்கணம், நாட்டுப்புறவியல் - பன்முகப்பார்வவ, 

பவடப்பிலக்கியப்பயிற்ேி, குறும்புதினம்) 

 SUBJECT CODE: TAM2103           CREDITS:3                                                         

மூன்றாம் பருவம்    ( 86 மணிசநரம்) 

அலகு -1 சேய்யுள் (21 மணி சநரம்) 

கவிவத  

1. ந.பிச்ேமூர்த்தி                     -    மாகவிகள் 

2. புவியரசு                          -    பறபற 

3. கவிஞர் குசலாத்துங்கன்          -    குஞ்சுகளின் சகாாிக்வக 

4. தமிழன்பன்                         -    எட்டாவது ேீர் 

5. ஆண்டாள் பிாியதர்ேினி            -    சகாலப்சபாடிக்காாி 

6. இளம்பிவற                         -    சதாட்டிச்சேடி 

7. சேல்வநாயகி                       -    நிவனவுக்கு வரவில்வல 

8. அனிச்ேம்                           -    ேிறகுகவளத் தா 

ேிற்றிலக்கியம் 

9.         ----                                     -  தமிழ்விடுதூது- தமிழின் தனிச்ேிறப்புவரத்தல் 

                                                                       (  பாடல்கள் : 20 - 

       62,64,67,69,70,72-75,77-79,81-83,86-90) 



 

 

 

 

 

தனிப்பாடல் திரட்டு 

1. காளசமகப் புலவர்                        - 2 பாடல்கள் (1,5) 

2. ேத்தி முத்தப்புலவர்                        - 1 பாடல்  (1) 

3. சபாற்களந்வத படிக்காசுத்தம்பிரான்     - 1 பாடல் (1) 

அலகு- 2 சேய்யுள் (20 மணிசநரம்) 

 பக்தி இலக்கியம்  

1. வீரமாமுனிவர்      - சதம்பாவணி  பாலமாட்ேிப்படலம்    

          (35 பாடல்கள்)      

2. குணங்குடி மஸ்தான் ோகிபு    -  பராபரக்கண்ணி (50 பாடல்கள்)  

அலகு - 3 இலக்கணம் (6 மணி சநரம்) 

 நன்னூல் 

  1.  பவணந்திமுனிவர்      -  எழுத்ததிகாரம் நூலின் இயல்பு 

         (11 நூற்பாக்கள் - நூற்பா 4-15)                             

அலகு - 4  நாட்டுப்புறவியல் - பன்முகப்பார்வவ (22 மணிசநரம்) 

1.  நாட்டுப்புற இயல் - அறிமுகம் 

2.    நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் - தாலாட்டு 

3.     நாட்டுப்புற ஆடல்கள் 

4.  நாட்டுப்புறக் வகவிவனக் கவலகள்* 

5.      நாட்டுப்புற விவளயாடல்கள் 

6.  நாட்டுப்புற  மருத்துவம் 

7.  விடுகவதகள் 



 

 

 

 

 

 

அலகு - 5 பவடப்பிலக்கியப் பயிற்ேி (17 மணிசநரம்) 

  1. கவிவத எழுதுதல் 

  2. ேிறுகவத எழுதுதல் 

  3. சபாருண்வமக்கட்டுவர எழுதுதல் 

  4. நூல் மதிப்பீடு 

  

தன்முயற்ேிப் படிப்பு (குறும்புதினம்) 

 

 ஆேிாியர் சபயர்                       நூலின் சபயர் 

 

சுப்ரபாரதி மணியன்                  ேப்பரம் 

 

  

 

 

 

 

                

 

 



 

 

 

 

 

வினாத்தாள் அவமப்பு முவற 

பகுதி - 1 தமிழ்த்தாள் - III 

மூன்றாம்  பருவம் 

அகமதிப்பீட்டுத்சதர்வு 

     SUBJECT CODE -   TAM2103                                                        CREDITS : 3 

சநரம் : 2 மணிசநரம்                            சமாத்த மதிப்சபண் 50 

பகுதி -அ 

 அவனத்து வினாக்களுக்கும் ஓாிரு சதாடர்களில் விவடதருக.    (5x2=10) 

 சேய்யுள்                -  3 வினாக்கள் 

        இலக்கணம்         -  1 வினா 

 நாட்டுப்புறவியல்   -  1 வினா 

           பகுதி -ஆ  

எவவசயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு 250 சோற்களில் விவட தருக.  (4x5=20) 

சேய்யுள்           - 1 வினா (இடம் சுட்டிப் சபாருள் விளக்கம் தருக) 

 சேய்யுள்           -  2 வினாக்கள் 

 இலக்கணம்         -  1 வினா 

 நாட்டுப்புறவியல்   -  2 வினாக்கள் 

பகுதி-இ 

எவவசயனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு 500 சோற்களில் விவட தருக. (2x10=20) 

 சேய்யுள்                     -  1 வினா 

 பவடப்பிலக்கியப் பயிற்ேி    -  1 வினா 

     தன்முயற்ேிப் படிப்பு          -  1 வினா      (புதினம்) 

 

 



 

 

 

 

 

மாதிாி மற்றும் பருவத் சதர்வு 

வினாத்தாள் அவமப்பு முவற 

பகுதி -1 தமிழ்த்தாள் - III 

மூன்றாம்  பருவம் 

 SUBJECT CODE -   TAM2103                                CREDITS : 3 

சநரம் : 3 மணிசநரம்                           சமாத்த மதிப்சபண் : 100 

பகுதி -அ 

எவவசயனும் பதிசனாரு வினாக்களுக்கு ஓாிரு சதாடர்களில் விவட தருக.     (11x2=22) 

           சேய்யுள்                 -      8 வினாக்கள் 

      இலக்கணம்                -      2 வினாக்கள் 

 நாட்டுப்புறவியல்       -      3 வினாக்கள் 

பகுதி -ஆ 

  எவவசயனும் ஐந்து வினாக்களுக்கு 300 சோற்களில் விவட தருக.    (5x6=30)
 சேய்யுள்      -    2 வினாக்கள்  (இடம் சுட்டிப் சபாருள் விளக்கம் தருக) 

 சேய்யுள்       -    2 வினாக்கள் 

 இலக்கணம்     -    1 வினா 

 நாட்டுப்புறவியல்  -    2 வினாக்கள் 

பகுதி-இ 

எவவசயனும்  நான்கு வினாக்களுக்கு  600-800   சோற்களில்  விவட  தருக. (4x12=48)                                                          

  சேய்யுள்                  -     2 வினாக்கள் 

   நாட்டுப்புறவியல்       -     1 வினா 

      பவடப்பிலக்கியப் பயிற்ேி   -     2 வினாக்கள் 

       தன்முயற்ேிப் படிப்பு        -     1 வினா                    (புதினம்) 



 

 

 

 

 

                                                   சபாருளடக்கம் 

    மூன்றாம் பருவம் 

அலகு - 1 சேய்யுள் (21 மணி சநரம்) கவிவத, ேிற்றிலக்கியம் 

 

வ. 

எண் 

ஆேிாியர் பாடப்பகுதி விழுமியம் சவளியீடு, பதிப்பு, ஆண்டு 

1 ந.பிச்ேமூர்த்தி  மாகவிகள் ேமுதாயம் ந.பிச்ேமூர்த்தியின் 
சதர்ந்சதடுத்த கவிவதகள்  
சதாகுப்பு:ஞானக்கூத்தன் 

ோகித்ய அகாசதமி 
சவளியீடு,இரவீந்திரபவன், 
35,சபசராஸ்ஷா ோவல, 

நீயூ சடல்லி - 110 001. 
இரண்டாம் பதிப்பு:2019,  

பக். 71-74 

2 புவியரசு பற பற! விடியல் அவடயாளம் 

ேப்னா புக் ஹவுஸ் 

1,கிழக்கு சபாியோமி ோவல, 
ஆர்.எஸ் புரம்,  

சகாவவ-641 002. 

முதற்பதிப்பு : நவம்பர் 2017, பக். 
89-93 

3 கவிஞர் 

குசலாத்துங்கன் 

குஞ்சுகளின் 

சகாாிக்வக 

தன்னம்பிக்வக குசலாத்துங்கன் கவிவதகள், 

பாரதி பதிப்பகம்,  

126/106,உஸ்மான்ோவல, 
தியாகராயநகர்,சேன்வன-17 

மு.பதிப்பு : 2002,பக். 137-138 



 

 

 

 

 

4 தமிழன்பன் எட்டாவது ேீர்... வள்ளுவம் வணக்கம் வள்ளுவ! 

பூம்புகார் பதிப்பகம் 

127,(ப.எண்.63), பிரகாேம் ோவல 

(பிராட்சவ) 

சேன்வன-600108. இரண்டாம்  

பதிப்பு:ஜனவாி 2005, பக்.34-39 

 

5 ஆண்டாள் 

பிாியதர்ேினி 

சகாலப்சபாடிக்

காாி 

மனிதசநயம் கடவுளின் கவடேிநாள் 

குமரன் பதிப்பகம் 

19,கண்ணதாேன் 

ோவல,சேன்வன-17 

மு.பதிப்பு : பிப் 2013 

பக். 42-43 

6 இளம்பிவற சதாட்டிச்சேடி 

 

 

இடப் சபயர்வின் 

வலி 

முதல் மனுஷி 

ஸ்சநகா சவளியீடு 

348, டி.டி.சக.ோவல, 

இராயப்சபட்வட, 

சேன்வன - 600 014. 

முதல் பதிப்பு : சம 2003 

பக் . 63-64 



 

 

 

 

 

7 சேல்வநாயகி நிவனவுக்கு 

வரவில்வல 

சபண்வம பனிப்சபாம்வமகள் 

நிசவதிதா பதிப்பகம் 

78, சதற்கு வீதி, 
மாணிக்கம்பாவளயம் 

வீரப்பன்ேத்திரம் அஞ்ேல், 
ஈசராடு – 638004.முதல் பதிப்பு : 
சேப்டம்பர் 2005 

பக். 31-34 

8 அனிச்ேம் ேிறகுகவளத்தா இயற்வக ேிறகுகவளத்தா நியூசேஞ்சுாிபுக் 
ஹவுஸ் (பி)லிட்41-பி ேிட்சகா 
இன்டஸ்டிாியல் எஸ்சடட் 

அம்பத்தூர், சேன்வன-600098 

முதற்பதிப்பு : சம 2008 

பக். 31-32 

9 ----- தமிழ்விடு தூது 

(20 பாடல்கள்) 

தமிழின் ேிறப்பு தமிழ்விடு தூது  

முல்வல நிவலயம் 

9, பாரதி நகர் முதல் சதரு, 
தி.நகர், சேன்வன-17. 

மறுபதிப்பு : 2005, பக். 39-47 

10 காளசமகப் 

புலவர் 

ேத்திமுத்தப் 

புலவர் 

சபாற்களந்வதப் 

படிக்காசுதம்பிரான் 

 

ேிசலவடக் 

கவிகள்  

புலவர் தனது  

வறுவம 

குறித்துப்பாடியது 

ஈயாவர 
சவறுத்துக் 
கூறியது 

ஒப்புவமயின் 

ேிறப்பு 

 

வறுவம 

 

 

அறம் 

தனிப்பாடல் திரட்டு,  ோரதா 
பதிப்பகம் 

சேன்வன - 600014. 

மு.பதிப்பு : சேப்டம்பர் 2011 

பக். 100-103,208-209,234 

 



 

 

 

 

 

அலகு -2 சேய்யுள் (20 மணி சநரம்) 

பக்தி இலக்கியம் 

வ. 
எண் 

ஆேிாியர் பாடப்பகுதி விழுமியம் சவளியீடு, பதிப்பு,        

ஆண்டு 

11. வீரமாமுனிவர் சதம்பாவணி 

(35 பாடல்கள்) 

இளவமப்பருவம் சதம்பாவணி 

(ோரதாப்பதிப்பகம்  

ஜி-4,ோந்தி அடுக்ககம், 

3,ஸ்ரீகிருஷ்ணாபுரம் 

சதரு, இராயப்சபட்வட, 

சேன்வன-14 

மு.பதிப்பு : 2014 

பக்:82-104 

12. குணங்குடி 
மஸ்தான் ோகிபு  . 

பராபரக்கண்ணி 

  (50 பாடல்கள்) 

பக்திச்ேிறப்பு குணங்குடியார் 
பாடற்சகாவவ குறிப்புவர 
கவிக்சகாஅப்துல் ரகுமான் 

சநஷனல் பப்ளிஷர்ஸ் 

2,வடக்கு உஸ்மான் 
ோவல, தியாகராய 
நகர்,சேன்வன-17. 

மு.பதிப்பு : 2017 

பக்:218-222 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

அலகு - 3 இலக்கணம் (6 மணி சநரம்) 

                                                   நன்னூல் 

   

வ. 

எண் 

ஆேிாியர் பாடப்பகுதி விழுமியம் சவளியீடு, பதிப்பு, ஆண்டு 

13. பவணந்தி முனிவர் நூலின் இயல்பு 

11-நூற்பாக்கள் 

(நூற்பா 4-15) 

நூலின் இயல்பு 

அறிதல் 

நன்னூல் 

பழனியப்பா பிரதர்ஸ்  

25,பீட்டர்ஸ் ோவல, 

மூன்றாம் பதிப்பு : 2012 

பக்:3-11   

அலகு - 4 நாட்டுப்புறவியல் - பன்முகப்பார்வவ (22 மணி சநரம்) 

 

வ. 

எண் 

ஆேிாியர் பாடப்பகுதி விழுமியம் சவளியீடு, பதிப்பு, 

ஆண்டு 

14. சு.  ேண்முகசுந்தரம் 

 

 

 

 

1.நாட்டுப்புறவியல்-               

அறிமுகம் 

2.நாட்டுப்புறப் 

பாடல்கள் - 

தாலாட்டு 

சதான்மம், 

வாழ்வியல் 

நாட்டுப்புற இயல்,  

காவ்யா பதிப்பகம் ,  

முதல் குறுக்குத்சதரு,  

சகாடம்பாக்கம், 

சேன்வன - 600 024 



 

 

 

 

 

 

டாக்டர் சு.ேக்திசவல் 

3.நாட்டுப்புற 

ஆடல்கள் 

4.நாட்டுப்புற 

வகவிவனக் 

கவலகள் 

5.நாட்டுப்புற 

விவளயாடல்கள் 

6.நாட்டுப்புற 

மருத்துவம் 

7.விடுகவதகள் 

மூன்றாம் பதிப்பு -2003 

நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, 

மணிவாேகர் நூலகம், 

31, ேிங்கர் சதரு, 

பாாிமுவன, சேன்வன 

600108. 

மூன்றாம் பதிப்பு : 2002  

  

 

அலகு - 5 பவடப்பிலக்கியப் பயிற்ேி (17 மணி சநரம்) 

  1. கவிவத எழுதுதல் 

  2. ேிறுகவத எழுதுதல் 

  3. சபாருண்வமக் கட்டுவர எழுதுதல் 

  4. நூல் மதிப்பீடு 

 

தன்முயற்ேிப் படிப்பு (குறும்புதினம்) 

 

 ஆேிாியர் சபயர்  : சுப்ரபாரதி மணியன்                    

 நூலின் சபயர்    : ேப்பரம் 



 

 

 

 

 

வ. 

எண் 

ஆேிாியர் பாடப்பகுதி விழுமியம் சவளியீடு, 

பதிப்பு, ஆண்டு 

1. சுப்ரபாரதி மணியன் ேப்பரம் 

 

வாழ்வியல் ேப்பரம் 

(நியூசேஞ்சுாிபுக் 

ஹவுஸ் 

(பி)லிட்41-பி  

 

ேிட்சகா 

இன்டஸ்டிாியல் 

எஸ்சடட் 

அம்பத்தூர், 

சேன்வன-600098 

நான்காம் பதிப்பு  

ஜுன் 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

COURSE CONTENT AND LECTURE SCHEDULE 

S.N

o 

             

Topic 

No of 

perio

ds 

Content delivery methods Evaluation 

அலகு - 1 சேய்யுள் - கவிவத, ேிற்றிலக்கியம்                       Hours: 

21                     

 

1 ந.பிச்ேமூர்த்தி 

மாகவிகள் 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை 

வழங்கல் 

2 புவியரசு 

பற பற! 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

 

வினா விவட 

3 கவிஞர் 

குசலாத்துங்கன்                

குஞ்சுகளின் 

சகாாிக்வக 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

கலந்துரையாடல் 

 

4 தமிழன்பன் 

எட்டாவது ேீர்... 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை 

எழுதுதல் 

5 ஆண்டாள் 1 விாிவுவரயாற்றுதல் கலந்துரையாடல் 



 

 

 

 

 

பிாியதர்ேினி 

சகாலப்சபாடிக்காாி 

1  நழுவல்  

6 இளம்பிவற 

சதாட்டிச்சேடி 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

கலந்துரையாடல் 

 

7 சேல்வநாயகி 

நிவனவுக்கு 

வரவில்வல 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

கலந்துரையாடல் 

 

8 அனிச்ேம் 

ேிறகுகவளத்தா 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

கலந்துரையாடல் 

 

9 ேிற்றிலக்கியம் - 

விளக்கம் 

தமிழ் விடு தூது 

1 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

கலந்துரையாடல் 

 

10 காளசமகப்புலவர், 

ேத்தி முத்தப்புலவர், 

சபாற்களந்வதப் 

படிக்காசுப்புலவர் 

1 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை 

எழுதுதல் 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

அலகு -2 சேய்யுள், பக்தி இலக்கியம்                                       Hours20 

                                           

11 சதம்பாவணி  - 

வீரமாமுனிவர் - 

அறிமுகம் 

 

பாலமாட்ேிப்படலம் - 

அறிமுகம் 

 

பாலப்பருவம் 

இளவமப்பருவம் 

அறத்தின் துவணவம 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை எழுதுதல் 

12 பராபரக்கண்ணி 

இயற்வகயின் 
சமய்ஞானம் 

மவறசபாருள் 

ஐம்சபாறிகளின் 
சமய்ஞானம் 

ஆன்மாவின் 
சமய்ஞானம் 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

கலந்துரையாடல் 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

அலகு – 3 இலக்கணம்          Hours:6 

 

13 நூலின் இயல்பு, வவககள், 

 

மதம்,குற்றம்,அலகு,உத்திகள் 

2 

1 

2 

1 

 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

கலந்துரையாடல் 

 

 

அலகு – 4 நாட்டுப்புறவியல் - பன்முகப்பார்வவ            Hours:22 

   

  14 நாட்டுப்புறவியல்-

அறிமுகம் 

 

2 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

கலந்துரையாடல் 

 

15. நாட்டுப்புறப் 

பாடல்கள் - 

தாலாட்டு 

 

2 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

கலந்துவரயாடல் 

கலந்துரையாடல் 

 

16 நாட்டுப்புற 

ஆடல்கள் 

 

2 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

கலந்துவரயாடல் 

 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை வழங்கல் 

 



 

 

 

 

 

  

17 நாட்டுப்புற 

வகவிவனக் 

கவலகள் 

2 

1 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

கலந்துவரயாடல் 

 

கலந்துரையாடல் 

வினா விவட 

18 நாடட்ுப்புற 

விரையாடல்

கை் 

2 

1 

விைிவுரையாற்றுதல் 

கலந்துரையாடல் 

கலந்துரையாடல் 

வினா விடை 

19 நாடட்ுப்புற  

மருத்துவம் 

 

2 

1 

விைிவுரையாற்றுதல் 

கலந்துரையாடல் 

கலந்துரையாடல் 

 

 20 விடுகரதகை் 

 

2 

1 

1 

விைிவுரையாற்றுதல் 

கலந்துரையாடல் 

திருப்புதல் 

 

கலந்துரையாடல் 

 

அலகு – 5                                                   Hours:17 

 

21 கவிவத எழுதுதல் 1 

2 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

கலந்துவரயாடல்  

 

 

கவிவத 

எழுதுதல் 



 

 

 

 

 

   22 ேிறுகவத எழுதுதல் 1 

2 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

கலந்துவரயாடல் 

 

ேிறுகவத 

எழுதுதல் 

23 சபாருண்வமக்  

 

1 

2 

விாிவுவரயாற்றுதல் 

எழுதுதல் 

கட்டுவர 

எழுதுதல் 

 

24 நூல் மதிப்பீடு 1 

2 

விாிவுவரயாற்றுதல் கட்டுவர எழுதுதல் 

எழுதுதல் 

கட்டுவர 

எழுதுதல் 

 

25 

 

சுப்ரபாரதிமணியன் 

- ேப்பரம் 1-5 

ேப்பரம் 6-11 

ேப்பரம் 12-17 

ேப்பரம் 18-23 

ேப்பரம் 24-29 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

கலந்துவரயாடல் 

கலந்துவரயாடல் 

கலந்துவரயாடல் 

கலந்துவரயாடல் 

கலந்துவரயாடல் 

திறனாய்வு 

சேய்தல் 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GRADUATE ATTRIBUTES III SEMESTER 

 

1. To create leadership qualities of youngsters. 

2. To understand the role of young generation in developing India. 

3. To adopt the traditional values of Tamil literature in family setup and social 

Institution. 

4. Make the student to create literature with holistic values and create modern world 

through new literary values. 

5. To better communication. 
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Tamil Paper IV 

 

 

 

6 

 

86 

 

4 

 

3 

 

50 

 

50 

 

100 
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பூசாக ாஅர கிருஷ்ணம்மாள் ம ளிர ் ல்லூரி 

தனிசச்ிறப்புத் திறன்  ல்லூரி 

 

 

இளநிலல படட்ப்படிப்பு இரண்டாமாண்டு 

பகுதி - I    தமிழ்த்தாள் - IV 

 

மமாழித்திரடட்ு 

நான் ாம் பருவம் 

 

2022-2023  ல்வியாண்டு முதல் கசரக்வாரு ்குரியது  

தமிழ்த்துலற மவளியீடு - 2020 

தனிசச்ுற்று ்கு மட்டும் 

 

 



 

 

 

 

 

Categ

ory 
L T P Credit 

UG 

(Part-

1 

Tamil)  

71 4 - 3 

 

Preamble 

1. To educate traditional values and patriotic feeling through ‘Ancient 

literatures’   Heroic Poetry, Morality                                       Literature , 

Epic Literature. 

 2. To prepare students to adopt social values   and etiquette form ethic 

Literature. 

 3. Insists the value of Human life and sensitize their social thinking. 

 4. Teach the learning and behaviour methods of students  

 

Course Outcomes 

On the successful completion of the course, students will be able to 

 

COURSE 

NUMBER 

TAM2104 

COURSE  NAME  

PART - 1  TAMIL PAPER - IV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO 

Number 

CO Statement Knowldge 

Level   

CO1.  Describe and discriminate the concepts and values of Epic, and 

Morality literature 
K1,K2, K3 

CO2.  Illustrate human relationship through Heroic Poetry K1,K2, K3 

CO3.  Interpret Nanool Grammar K1, K2 

CO4.  Describe Ancient Tamil literature , Archealogy, Folk Lore , Temple Art 

and explain the importance of defend them  through various essays. 
K1,K2, K3 

CO5.  Describe to prepare an Interview, Book Review , Nomenclature and 

Criticise Novel 
K3 



 

 

 

 

 

 

பாடத்திட்டம் 

பகுதி - I தமிழ்த்தாள் IV 

2022- 2023 ஆம் கல்வியாண்டு முதல் சேர்ச ாருக்குரியது. 

(சேய்யுள், இலக்கணம், உரரநரட,பயிற்சி, புதினம்) 

 Subject code: TAM 2104                            credits : 3 

நான்காம் பரு ம் (71 மணிகநரம்) 

 

அலகு - 1 சேய்யுள் (20 மணிசநரம்) 

 காப்பிய இலக்கியம் , 

 1. இளங்க ாவடி ள்   -    சிலப்பதி ாரம் 

                                          அலட ் ல ் ாலத*
 

 

ேங்கம் மருவிய இலக்கியம் 

 2. சமண முனிவர ்ள்  -  நாலடியார.் 

        (5 பாடல் ள் - 4,116,132,218,244) 

  3. நல்லாதனார ்   - திரி டு ம் 

        (4 பாடல் ள் - 26,48,56,61) 

  4.  ாரியாசன்   - சிறுபஞ்சமூலம் 

        (4 பாடல் ள் - 12,18,24,32) 

  5. மபாய்ல யார ்   -   ளவழி நாற்பது * 

        (4 பாடல் ள் 8,10,17,22) 

 

 

 



 

 

 

 

 

அலகு - 2 சேய்யுள் (20 மணிசநரம்) 

ேங்க இலக்கியம்  

 

 1. குறும்பூதனார ்  -   பரிபாடல் - மசவ்கவள் * 

           (ஒன்பதாம் பாடல்- 1 முதல் 85 வரி ள்) 

 

 2.  பிலர ்         -    லித்மதால  – குறிஞ்சி ்  லி, 

               (பா.எண் : 51)   

       

 3. நல்லந்துவனார ்      -    லித்மதால  – மநய்தற் லி 

        (பா.எண் : 119) 

                                * = Blended learning 

4. பாலலபாடிய மபருங் டுங்க ா      அ நானூறு -பாலல(பா.எண் : 5) 

5. பரணர ்               -  அ நானூறு - மருதம்  

      (பா.எண் : 6) 

6. இலட ் ாடனார ்         -  அ நானூறு முல்லல (பா.எண் : 274) 

 

7.  டியலூர ்உருத்திரங்  ண்ணனார ் -  பட்டினப்பாலல* (1- 77 வரி ள்) 

 

அலகு - 3 இலக்கணம் (6 மணிசநரம்) 

 

 நன்னூல்      -  மாணா ் ரது வரலாறு,  

         பாடங்க ட்டலின் வரலாறு * 

        37- 46 (10 நூற்பா ் ள் ) 

 



 

 

 

 

 

 

அலகு – 4 உரரநரட  (17 மணிசநரம்) 

உரரநரட 

 . 

எண் 

ஆசிரியர் சபயர் 

 

நூலின் சபயர் உரரத்தரலப்பு 

1.  
முலனவர ்

. .நாசச்ிமுத்து 

 

உல ம் கதடும்தமிழ் சங்   ாலத்தில் தமிழ் 

வளரச்ச்ி 

2.  புலவர.் கபரா.ம.கவ. 

பசுபதி 

புலவர.் ஞா.கம லா 

சா.சாய்ராமன் 

டா ்டர.்உ.கவ.சா 

அவர ்ளின் 

உலரநலட நூல் ள் 

இரண்டாம் மதாகுதி 

மபண் ள்  டலம 

3.  கபரா.டா ்டர ்

க .வி.இராமன் 

மதால்லியல் 

ஆய்வு ள் 

அ ழ்வாய்வு ள் 

பழந்தமிழரத்் மதால்லியல் 

அறிவு* 

4.  பி.க ாதண்டராமன் இந்திய ்  லல ள் சிற்ப ் லல - 

க ாயிற் லல* 

5.  அன்புமதி.எம்.ஏ சுற்றுப்புறச ் சூழல் 

பாது ாப்பும், 

தீரவ்ு ளும் 

 ாடு லள ் 

 ாப்பாற்றுகவாம்* 

  * = Blended learning 

 

 



 

 

 

 

 

 

அலகு - 5 பயிற்சி (8 மணிசநரம்) 

1.  ற்பலனப்கபட்டி 

2. கநரம்ு த்கதரவ்ு 

3. துலற சாரந்்த  லலச ்மசாற் ள் * 

4. திலர ் லத விமரச்னம் * 
 

 தன்முயற்சிப் படிப்பு - (புதினம்) 

 

     1.   கு.மவ. பாலசுப்பிரமணியன்   -   ாளவாய் 

 

     * = Blended learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

வினாத்தாள் அரமப்பு முரற 
பகுதி – I  தமிழ்த்தாள் - IV 

நான்காம் பரு ம் 
அகமதிப்பீடட்ுத்சதர்வு 

Subject code :TAM2104                                   Credits:3                                          

கநரம்: 2 மணி கநரம்              சமாத்த மதிப்சபண்: 50 

                                        பகுதி - அ 

அரனத்து வினாக்களுக்கும் ஓரிரு சதாடர்களில் விரட தருக         
           (5*2=10) 

   மசய்யுள்     -  3 வினா ் ள் 

 இல ் ணம்    -  1 வினா 
 உலரநலட   - 1 வினா 
 

பகுதி - ஆ 

எர சயனும் நான்கு வினாக்களுக்கு 250 சோற்களில் விரட 
தருக.                  (4*5=20) 

      மசய்யுள்  -  1 வினா  (,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf) 

      மசய்யுள்  -  2 வினா ் ள் 

      இல ் ணம்  -  1 வினா 
      உலரநலட -  2 வினா ் ள் 

 

பகுதி -- இ 

எர சயனும் இரண்டு வினாக்களுக்கு 500 சோற்களில் விரட தருக.         

                        (2*10=20) 

       மசய்யுள்      -  2 வினா ் ள்  

       பலடப்பில ்கியப் பயிற்சி   - 1 வினா  
       தன்முயற்சிப் படிப்பு         - 1 வினா         
   (புதினம்) 

 



 

 

 

 

 

மாதிரி மற்றும் பரு த் சதர்வு 

வினாத்தாள் அரமப்பு முரற 

பகுதி – I  தமிழ்த்தாள் - IV 

நான்காம் பரு ம் 

Subject code :TAM2104                             Credits:  3  

  Neuk;  : 3 kzpNeuk;   nkhj;jkjpg;ngz; : 100 

gFjp - m 

vitNaDk; gjpNdhU tpdhf;fSf;F XupU njhlh;fspy; tpil jUf         
          (11*2=22)                                          

   nra;As;   - 8  tpdhf;fs; 
   ,yf;fzk;   - 2  tpdhf;fs;  
       உலரநலட   -    3  tpdhf;fs;  

gFjp - M 

 எர சயனும் Ie;J tpdhf;fSf;F  300  nrhw;fspy; tpil jUf         
            (5*6=30)       
 nra;As;  -   2 tpdhf;fs; (,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf) 

 nra;As;  - 2 tpdhf;fs; 
 ,yf;fzk; - 1 tpdh 

 ciueil - 2 tpdhf;fs; 
gFjp - , 

vitNaDk; ehd;F tpdhf;fSf;F 600 - 800 nrhw;fspy;  tpil jUf   

          (4*12=48)            

  nra;As;    -   2 tpdhf;fs; 

  ciueil       -  1 tpdh   

  gilg;gpyf;fpag;gapw;rp   -  2 tpdhf;fs; 
  jd;Kaw;rpg; gbg;G   (Gjpdk;) -   1 tpdh 



 

 

 

 

 

 

நான்காம் பரு ம் 

அலகு - 1 சேய்யுள் (20 மணிசநரம்) 

காப்பிய இலக்கியம், ேங்கம் மருவிய இலக்கியம் 

 .எ

ண் 

ஆசிரியர ் பாடப்பகுதி விழுமியம் ச ளியீடு, பதிப்பு, 

ஆண்டு 

1. 
இளங்க ாவடி ள் 

 

 

சிலப்பதி ாரம் 

அலட ் ல ் ாலத 

(முழுவதும்) 

அலட ் 

 லத்தின் 

சிறப்பு 

ஐம்மபருங் ாப்பியங் ள் 

(மூலமும் உலரயும்) 

வரத்்தமானன் பதிப்ப ம் 

40, சகராஜினித் மதரு  

தியா ராயந ர-் 

மசன்லன- 600017 

இரண்டாம் பதிப்பு - 2004 

ப ்.எண் : (306 -326) 

2. 
சமண 

முனிவர ்ள் 

 

நாலடியார ்

பாடல்எண்: 

(04,116,132,218,244) 

வாழ்வியல் வரத்்தமானன் பதிப்ப ம் 

ஏ.ஆர.்ஆர ் ாம்ப்மள ்ஸ் 

141, உஸ்மான் சாலல 

தியா ராய ந ர ் – 

மசன்லன -600017 

இரண்டாம் பதிப்பு - 1999 

ப.எண்  (12,68,78,122,136) 

3. 
நல்லாதனார ்

 

 

திரி டு ம் 

(பாடல் எண் :  

நன்மனறிப் 

படுத்தல் 

பதிமனண்கீழ் ் ண ்கு 

' திரி டு ம்' 

திருமநல்கவலி 



 

 

 

 

 

 

 

(26,48,56,61) 

  

மதன்னிந்திய லசவ 

சித்தாந்த 

நுற்பதிப்பு ் ழ ம் லிட், 

522, டி.டி.க  சாலல, 

ஆள்வாரப்்கபடல்ட, 

மசன்லன -18 

மறுஅசச்ு 2007 

ப ்.எண்  (28,48,54,59) 

4. 
 ாரியாசான் 

 

 

 

சிறுபஞ்சமூலம் 

பாடல் எண் : 

(12,18,24,32 ) 

நற்சிந்தலன பதிமனண்கீழ் ் ண ்கு, 

திரி டு ம் 

திருமநல்கவலி 

மதன்னிந்திய லசவ 

சித்தாந்த 

நுற்பதிப்பு ் ழ ம் லிட், 

522, டி.டி.க  சாலல, 

ஆள்வாரப்்கபடல்ட, 

மசன்லன -18 

முதல் பதிப்பு 2007 

ப ்.எண்  (15,21,27,35) 

5. 
மபாய்ல யார ்

 

 

 

 

 ளவழி நாற்பது 

பாடல் எண் : 

(8,10,17,22) ) 

வீரம் பதிமனண்கீழ் ் ண ்கு 

' திரி டு ம்' 

திருமநல்கவலி 

மதன்னிந்திய லசவ 

சித்தாந்த 

நுற்பதிப்பு ் ழ ம் லிட், 



 

 

 

 

 

522, டி.டி.க  சாலல, 

ஆள்வாரப்்கபடல்ட,மசன்

லன -18 

முதல் பதிப்பு 2007 

ப ்.எண்  (14,15,19-20,23) 

அலகு - 2 சேய்யுள்  ேங்க இலக்கியம் (20 மணிசநரம்) 

 .எண் ஆசிரியர் பாடப்பகுதி விழுமியம் ச ளியீடு, பதிப்பு, 

ஆண்டு 

6.  
குறும்பூதனார ்

 

 

 

பரிபாடல் - 

மசவ்கவள் 

ஒன்பதாம் 

பாடல் (1 முதல் 

85 வரி ள்) 

ப ்தி வரத்்தமானன் 

பதிப்ப ம் 

ஏ.ஆர.்ஆர ்

 ாம்ப்மள ்ஸ் 

141,உஸ்மான் 

சாலல 

தியா ராய ந ர ் - 

மசன்லன-600017 

இரண்டாம் பதிப்பு 
- 1999 

ப ்.எண்  218-222 

7.  
 பிலர ்

 

 

 லித்மதால  - 

குறிஞ்சி ்  லி 

(பா.எண் : 51) 

தாய்லம 

உணரவ்ு 

வரத்்தமானன் 

பதிப்ப ம் 

ஏ.ஆர.்ஆர ்

 ாம்ப்மள ்ஸ் 

141, உஸ்மான் 

சாலல 



 

 

 

 

 

தியா ராய ந ர ் - 

மசன்லன-600017 

முதல் பதிப்பு - 1999 

ப.எண்  309 

8.  
நல்லாந்துவனார ்

 

 

 லித்மதால  - 

மநய்தற்  லி 

(பா.எண் : 119) 

இயற்ல  வரத்்தமானன் 

பதிப்ப ம் 

ஏ.ஆர.்ஆர ்

 ாம்ப்மள ்ஸ் 

141, உஸ்மான் 

சாலல 

தியா ராய ந ர ் - 

மசன்லன-600017 

முதல் பதிப்பு - 1999 

ப.எண்  148 

9.  
பாலலபாடிய 

மபருங் டுங்க ா 

 

 

அ நானூறு 

பாலல 

(பா.எண் : 5) 

வாழ்வியல் வரத்்தமானன் 

பதிப்ப ம் 

ஏ.ஆர.்ஆர ்

 ாம்ப்மள ்ஸ் 

141, உஸ்மான் 

சாலல 

தியா ராய ந ர ் - 

மசன்லன-600017 

முதல் பதிப்பு - 1999 

ப ்.எண்  72-73 

10.  
பரணர ் அ நானூறு இல்லற வரத்்தமானன் 



 

 

 

 

 

 மருதம் 

(பா.எண் : 6) 

மாண்பு பதிப்ப ம் 

ஏ.ஆர.்ஆர ்

 ாம்ப்மள ்ஸ் 

141, உஸ்மான் 

சாலல 

தியா ராய ந ர ் - 

மசன்லன-600017 

முதல் பதிப்பு - 1999 

ப ்.எண்  77-78 

11.  
இலட ் ாடனார ்

 

அ நானூறு 

முல்லல 

(பா.எண் : 274) 

இயற்ல யும் 

 ாதலும் 

வரத்்தமானன் 

பதிப்ப ம் 

ஏ.ஆர.்ஆர ்

 ாம்ப்மள ்ஸ் 

141, உஸ்மான் 

சாலல 

தியா ராய ந ர ் - 

மசன்லன-600017 

முதல் பதிப்பு - 1999 

ப ்.எண்  584-585 

12.   டியலூர ்உருத்திரங் 

 ண்ணனார ்

பட்டினப்பாலல 

- 

 (1-77 வரி ள்)     

நாடட்ுவளம் மதன்னிந்திய 

லசவ சித்தாந்த 

நூற்பதிப்பு ் ழ ம், 

மசன்லன-18 

 பதிப்பாண்டு - 2001 

ப ்.எண்  18-20  

 



 

 

 

 

 

அலகு - 3 இலக்கணம் ( 6 மணிசநரம்) 

 .எ

ண் 

ஆசிரியர் பாடப்பகுதி விழுமியம் ச ளியீடு, பதிப்பு, ஆண்டு 

13. 
பவணந்தி 

முனிவர ்

 

 

 

நன்னூல் - மாணா ் னது 

வரலாறு, பாடங் 

க ட்டலின் வரலாறு 

10 நூற்பா ் ள் : 

(37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)  

 ற்றலின் 

மாண்பு 

நன்னூல் - 

எழுத்தி ாரம்,மணிவாச ர ்

பதிப்ப ம், 31,சீங் ர ்

மதரு,பாரிமுலன,மசன்லன-

600108 பதிகனாராம் பதிப்பு – 

2015 ப ்.எண்  29-33  

அலகு - 4 உரரநரட (17 மணிசநரம்) 

 . 

எண் 

ஆசிரியர் பாடப்பகுதி விழுமியம் ச ளியீடு, பதிப்பு, 

ஆண்டு 

14.  
முலனவர ்

கி.நாசச்ிமுத்து 

 

 

 

 

உல ம் கதடும் 

தமிழ் 

தமிழ் வளரச்ச்ி உல ம் கதடும் தமிழ் 

மமாழி பண்பாடட்ு 

ஆய்வு நிறுவனம் 

25/2 சுப்லபயா ந ர ்

மபரியநாய ் ன் 

பாலளயம் 

க ாலவ- 641020 

முதற்பதிப்பு 2007 

ப ்.எண் ; 60-65 

15.  
புலவர ்கபரா.  

ம .கவ. பசுபதி 

புலவர ்ஞா.கம லா 

சா.சாய்ராமன் 

(பதிப்பாசிரியர ்ள்) 

 

 

மபண் ள் 

 டலம 

மபண்ணின் 

சிறப்பு 

ம ாம்க ாபாத்தியாய 

டா ்டர ்உ.கவ.சா நூல் 

நிலலயம் 

2,அருண்கடல் 

 டற் லரச ்சாலல 

மபசன்த் ந ர,் 

மசன்லன -600090 



 

 

 

 

 

 முதற்பதிப்பு : 2005 

ப ்.எண்: (452-456) 

16.  கபரா.டா ்டர.் 

க .வி.இராமன் 

அ ழ்வாய்வு ள்- 

பழந்ததமிழரத்் 

மதாழிலியலறிவு 

பழலம 

மதாழிலியலறி

வு 

நியூ மசஞ்சுரி பு ் 
ஹவுஸ் (பி )லிட் 

41 - பி சிட்க ா 
இண்டஸ்டிரியல் 

எஸ்கடட், அம்பத்தூர ்
மசன்லன- 600098 

மூன்றாம் பதிப்பு - 

ஜூலல 2015 ப.எண்: 
(1-13) 

17.  பி.க ாதண்டராமன் 

 

 

 

சிற்ப ் லல-

க ாயிற் லல 

 லல ள் நியூ மசஞ்சுரி பு ் 
ஹவுஸ் (பி )லிட் 

41 - பி சிட்க ா 
இண்டஸ்டிரியல் 

எஸ்கடட், 

அம்பத்தூர ்மசன்லன- 

600098. மூன்றாம் 

பதிப்பு -2013 

ப.எண்: (15-31) 

18.  அன்புமதி.எம்.ஏ  

 

 

 ாடு லள ் 

 ாப்பாற்றுகவாம் 

சுற்றுப்புறசச்ூழ

ல் 

ஸ்ரீ இந்து 

பப்ளிக ஷன்ஸ் 

40, பிஞ்சால 

சுப்ப்ரமணியம் மதரு, 

(உஸ்மான்கராடு) 

த.லப எண் :1040 

தியா ராய ந ர ் - 

மசன்லன-600017 

முதற்பதிப்பு -2007  

ப ்.எண்: (15-33) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

அலகு - 5 பரடப்பிலக்கியப் பயிற்சி (8 மணிசநரம்) 

19. 
 ற்பலனப் கபட்டி 

கநரம்ு த்கதரவ்ு 

துலற சாரந்்த  லலசம்சாற் ள்  

திலர ் லத விமரச்னம் 

 

 தன்முயற்சிப் படிப்பு (புதினம்) 

 

20.  

 

கு.மவ.பாலசுப்பிரமணியன்  

 

 ாளவாய் 

 

மபண் 

முன்கனற்றம் 

 

 

 

 

 

 

நியூ மசஞ்சுரி பு ் 
ஹவுஸ் 

 (பி)லிட் 

41 - பி சிட்க ா 
இண்டஸ்டிரியல் 

எஸ்கடட், 

அம்பத்தூர ்

மசன்லன- 600098 

முதற் பதிப்பு -2014 

 

  

 

 

S.No          Topic No of 

periods 

Content delivery methods Evaluation 



 

 

 

 

 

COURSE CONTENT AND LECTURE SCHEDULE 

அலகு: 1,2:சேய்யுள்                              Hours:40 

1 சிலப்பதி ாரம்-

அலட ் ல ் ாலத:தீதுதீர ்

மதுலரயும் மதன்னவன் ம ாற்றமும் 

2 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

http://vaiyan.blogspot.com/2017/09/silappa

thikaram-15.html?m=1 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை வழங்கல் 

2 க ாவலனின் இம்லம நல்விலன 2 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

வினா விரட 

3 மாதரியிடம் அலட ் லம் அளித்தல் 2 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

 லந்துலரயாடல் 

விரிவுரரயாற்றுதல் 

கலந்துரரயாடல் 

4 நாலடியார ் 2 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

விரிவுரரயாற்றுதல் 

நழு ல் 

5 திரி டு ம் 2 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

 லந்துலரயாடல் 

 

கலந்துரையாடல் 

 

6 சிறுபஞ்சமூலம் 2 

1 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

 ருத்தரங் ம் 

 

கலந்துரையாடல் 

 

7  ளவழி நாற்பது 2 

1 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

 நழுவல் 

 ருத்தரங் ம் 

https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0

%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%

E0%AE%B4%E0%AE%BF-

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%

B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%A

E%A4%E0%AF%81-ebook/ 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை எழுதுதல் 

8 பரிபாடல் 3 

1 

 விரிவுலரயாற்றுதல்             

எழுதுதல் 

கலந்துரையாடல் 

http://vaiyan.blogspot.com/2017/09/silappathikaram-15.html?m=1
http://vaiyan.blogspot.com/2017/09/silappathikaram-15.html?m=1
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/


 

 

 

 

 

http://www.tamilsurangam.in/tamil_world/

litreture_list/sangam_period/paripadal.html 
கருத்துரை வழங்கல் 

9  லிதம்தால  3 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

 ருத்தரங் ம் 

கலந்துரையாடல் 

 

10 அ நானூறு 3 

1 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

திருப்புதல் 

எழுதுதல் 

கலந்துரையாடல் 

 

11 பட்டினப்பாலல 3 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0

%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%

E0%AE%B4%E0%AE%BF-

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%

B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%A

E%A4%E0%AF%81-ebook/ 

திருப்புதல் 

 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை எழுதுதல் 

 

அலகு – 3 இலக்கணம்          Hours:6  

1. 
நன்னூல் – மாணா ் ரது வரலாறு 

 

பாடங்க டட்லின் வரலாறு 

2 

1 

2 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

https://youtu.be/oFS3dKFMKDM 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை எழுதுதல் 

அலகு – 4 உரரநரட         Hours:17 

1. 
சங்   ாலத்தில் தமிழ் வளரச்ச்ி 2 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

திருப்புதல் 

கலந்துரையாடல் 

 

2. 
மபண் ள்  டலம 2 

1 

1 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

 லந்துலரயாடல் 

 ருத்தரங் ம் 

கலந்துரையாடல் 

 

3. 
அ ழ்வாய்வு ள் – பழந்தமிழர ்

மதாழிலியலறிவு 

2 விரிவுலரயாற்றுதல் கலந்துரையாடல் 

http://www.tamilsurangam.in/tamil_world/litreture_list/sangam_period/paripadal.html
http://www.tamilsurangam.in/tamil_world/litreture_list/sangam_period/paripadal.html
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%81-ebook/
https://youtu.be/oFS3dKFMKDM


 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

நழுவல் 

 லந்துலரயாடல் 

திருப்புதல் 
https://www.tamildigitallibrary.in/book-

detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQd

jZt9luhd#book1/ 

கருத்துரை எழுதுதல் 

4. 
சிற்ப ் லல – க ாயிற் லல 2 

1 

 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

 லந்துலரயாடல் 

https://www.tamilsangamam.in/2018/04/

blog-post_13.html?m=1 

https://archive.org/details/dli.jZY9lup2k

Zl6TuXGlZQdjZM0kuly 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை எழுதுதல் 

5. 
 ாடு லள ்  ாப்பாற்றுகவாம் 1 

1 

 

விரிவுலரயாற்றுதல் 

நழுவல் 

https://tamil.oneindia.com/art-

culture/essays/today-is-international-

day-forests-2018-314956.html 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை எழுதுதல் 

அலகு – 5 பரடப்பிலக்கியப் பயிற்சி                            Hours:8 

1. 
 ற்பலனப் கபட்டி 

 

2 எழுதுதல் கலந்துரையாடல் 

2.  கநரம்ு தக்தரவ்ு 

 

2 எழுதுதல் கலந்துரையாடல் 

3.  துலற சாரந்்த  லலசம்சாற் ள் 

  

2 

 

எழுதுதல் 

https://youtu.be/B9CfMG4bwrI
 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை எழுதுதல் 

4.  திலர ் லத விமரச்னம் 

 

2 

 

 

எழுதுதல் 

https://youtu.be/B9CfMG4bwrI 

கலந்துரையாடல் 

கருத்துரை எழுதுதல் 

 

 

 

 

 

https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZt9luhd#book1/
https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZt9luhd#book1/
https://www.tamildigitallibrary.in/book-detail.php?id=jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZt9luhd#book1/
https://www.tamilsangamam.in/2018/04/blog-post_13.html?m=1
https://www.tamilsangamam.in/2018/04/blog-post_13.html?m=1
https://archive.org/details/dli.jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZM0kuly
https://archive.org/details/dli.jZY9lup2kZl6TuXGlZQdjZM0kuly
https://tamil.oneindia.com/art-culture/essays/today-is-international-day-forests-2018-314956.html
https://tamil.oneindia.com/art-culture/essays/today-is-international-day-forests-2018-314956.html
https://tamil.oneindia.com/art-culture/essays/today-is-international-day-forests-2018-314956.html
https://youtu.be/B9CfMG4bwrI
https://youtu.be/B9CfMG4bwrI


 

 

 

 

 

 

 

GRADUATE ATTRIBURES 

IV SEMESTER 

6. To create leadership qualities of youngsters. 

 

7. To understand the role of young generation in developing India. 

 

8. To adopt the traditional values of Tamil literature in family setup and social 

Institution. 

 

9. Make the student to create literature with holistic values and create modern world 

through new literary values. 

 

10.  To better communication. 

 

 

 

 

 

 


