பூசாக ா அர ிருஷ்ணம்மாள் ம ளிர் ல்லூாி
சிறப்பு நிலைத்தகுதி பெற்ற முதன்லமக் ல்லூாி

gp.V.,gp.vஸ்.rp ,uண்lhண்Ljkpழ் gapYம் khztpau;fளுக்fhd
ghlj;jpl;lk; 2015– 2016

DEPARTMENT - TAMIL PAPER I & II

Subject
Code

I

TAM1401,

Title of paper

Examination Marks Credits
CA
ESE
Tot
al

week
Contact
hours
Tutorial
hours
Duration of
Examinatio
n

Part

I&II

Instruction
hours /

Semester

2015-16

Tamil paper I&II
TAM 1402

6

86

4

3

25

75

ிருஷ்ணம்மாள் kfsph; fy;Y}hp

G+rhNfhmu

gPsNkL >Nfhak;Gj;J}h;.
rpwg;G epiyj;jFjp tha;e;j Kjd;ikf;fy;Y}hp
(jd;dhl;rp chpikAk; Njrpaj; jukjpg;gPl;Lf; FOtpduhy; ’V’jFjpAk;;
I.v];.X 9001:2008 jur;rhd;wpjOk; ngw;wJ)
Kjy; gUtk;
gFjp - I-jkpழ்

-

jhள் I -TAM1401–CREDITS

- 3

2015-16 Kjy; gapy;NthUf;FupaJ
(பசய்யுள், இைக் ிய வரைாறு, இைக் ணம், ஆட்சித்தமிழ், சிறு லத,
ெயிற்சிக்குாியன)
ொடத்திட்டம்

86

kzpNeuk;

myF 1> 2. nra;As; jpul;L :
myF 3. ,yf;fzk;

35 kzpNeuk;

: 6 kzpNeuk;

myF 4 - ,yf;fpatuyhW : 17 kzpNeuk;
: 1.ஆட்சித்தமிழ் 7 kzpNeuk;
2. சிறு லதfs; 5 kzpNeuk;
(தன்முயற்சிப் ெடிப்பு)
fUj;juq;fk;
: 5 kzpNeuk;
vழுJதy;
: 5 kzpNeuk;
jpUg;புjy;
: 6 kzpNeuk;
myF 5 -

100

3

ொடத்திட்டம்
தாள் 1
2014-2015 ஆம் ல்வியாண்டில் கசர்கவாருக்குாியது
முதல் ெருவம் ஜுன் 2014
Subject code TAM1401

CREDITS - 3

(பசய்யுள்,இைக் ிய வரைாறு, இைக் ணம், ஆட்சித்தமிழ், சிறு லத,
ெயிற்சி)
அைகு : 1,2 பசய்யுள் (35 மணிகநரம்)
அைகு : 1 பசய்யுள்
சங் இைக் ியம்

:

அ ப்ொடல் - குறுந்பதால (2 ொடல் ள்)
புறப்ொடல் - புறநானூறு (2 ொடல் ள்)

சங் ம் மருவியஇைக் ியம்

:

திருக்குறள் (3 அதி ாரம்)
1. விருந்கதாம்ெல்
2. அலவ அஞ்சாலம
3. நைம்புலனந்துலரத்தல்

ாப்ெியஇைக் ியம்

:

சிைப்ெதி ாரம் - ாட்சிக் ாலத (140 அடி ள்)

அைகு : 2 பசய்யுள்
ெக்தி இைக் ியம்

:

சம்ெந்தர் கதவாரம் - திருவாலனக் ா ெதி ம்
( 11 ொடல் ள்)

சிற்றிைக் ியம்

:

இக் ாை இைக் ியம்

அந்தாதி - அெிராமி அந்தாதி (10 ொடல் ள்)
:

1. மரபுக் விலத :
நாமக் ல் விஞர் ொடல் ள்
“ த்தியின்றி... (1 ொடல்)
2. புதுக் விலத :
வாணிதாசன் - பதாடுவானம் (1 ொடல்)

அைகு : 3 ( 6 மணிகநரம்)
இைக் ணம்

:

நன்னூல் (10 நூற்ொக் ள்)
மாணாக் னது வரைாறு முதல் ஆசிாியலர
வழிெடும் முலற வலர

அைகு : 4 (17 மணிகநரம்)
"

இைக் ிய வரைாறு -“வல லம கநாக் ில் தமிழ்

இைக் ிய வரைாறு” - முலனவர் ொக்யகமாி
அைகு : 5 ெயிற்சி (12 மணிகநரம்)
1.ஆட்சித் தமிழ் (7 மணிகநரம்)
2.சிறு லத (தன்முயற்சிப் ெடிப்பு) (5 மணிகநரம்)
1.ஆட்சித் தமிழ் - லைச்பசால்
2.சிறு லத (தன்முயற்சிப் ெடிப்பு)
அ. இருெதாம் நூற்றாண்டின் சிை தமிழ்ச் சிறு லத ள்
(3 லத ள்)
ஆ. இருெதாம் நூற்றாண்டுச் சிறு லத ள் நூறு
(2 லத ள்)
fUj;juq;fk;

: 5 kzpNeuk;

vழுJதy;

: 5 kzpNeuk;

jpUg;Gjy;

:

6 kzpNeuk;
முதல் gUtk;

அைகு : 1,2 பசய்யுள் (35 மணிகநரம்)
சங் இைக் ியம், சங் ம் மருவிய இைக் ியம்

வ.

ஆசிாியர்

ொடப்ெகுதி

விழுமியம்

ெதிப்பும், ஆண்டும்

எண்
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்
கூடலூர் ிழார்
1.

அள்ளூர்
நன்முல்லையார்

2.

சங் இைக் ியம்

இல்ைற

பசன்லன - 17

மூைமும் உலரயும்

மாண்பு,

மு.ெதிப்பு 1999

ஒழுக் ம்

ெக் ம்222,270

குறுந்பதால
(2 ொடல் ள்)

ொண்டியன்

சங் இைக் ியம்

அறிவுலட

மூைமும் உலரயும்

நம்ெி

முதல் ெகுதி

பெருங்க ாப்

புறநானூறு (1 ொடல்)

பெண்டு

இரண்டாம் ெகுதி (1 ொடல்)

ொடல் ள் 167, 202.
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்
மக் ட்

ஏ.ஆர்.ஆர் ாம்ெிளக்ஸ்

பசல்வம்,

141, உஸ்மான் சாலை
பசன்லன - 17

ஒழுக் ம்

மு.ெதிப்பு 1999

ெக் ம்363,88
ொடல் ள் 188,246
திருக்குறள்;

திருவள்ளுவர்

3.

பஜ தீசன் ெிரதர்ஸ்

இல்ைறவியல்

இல்ைற

மதுலர -1

(விருந்கதாம்ெல்)

மாண்பு,

மு.ெதிப்பு 1989

அங் வியல்

அலவயஞ்

அதி ாரம் 19, ெக் ம் : 9,

(அலவயஞ்சாலம)

சாலம

ளவியல்
அ ம்

(நைம்புலனந்துலரத்தல்)

இளங்க ாவடி ள்

4.

பெண் லளப்

வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்

கொற்றுதல்

ஏ.ஆர்.ஆர் ாம்ெிளக்ஸ்

ஐம்பெரும் ாப்ெியங் ள் சிைப்ெதி ாரம்

141, உஸ்மான் சாலை,

ாட்சிக் ாலத

பசன்லன - 17
மு.ெதிப்பு 1996 ெக் ம்448

அைகு – 2

ெக்தி இைக் ியம்,சிற்றிைக் ியம்,இக் ாை இைக் ியம்
ென்னிரு திருமுலற-

1.
திருஞான
சம்ெந்தர்

ெக்தி

சதுரா ெதிப்ெ ம்

திருவலனக் ாெதி ம்

கசாமங் ைம்

(11 ொடல் ள்)

பசன்லன 109
ெக் ம் 534
முதற்ெதிப்பு 11.9.2008
திருபநல்கவலி பதன்னிந்திய

அெிராமி அந்தாதி

2.

லசவ சித்தாந்த நூற்ெதிப்புக்

மூைமும் உலரயும்
அெிராமி ெட்டர்

(10 ொடல் ள்)

ெக்தி

ழ ம், லிமிபடட்,
79, ெிர ாசம் சாலை (ெிராட்கவ)
பசன்லன -1
ம.ெதிப்பு - சூன் 1984
ெக் ம் 20-27

3.
நாமக் ல் விஞர்

நாமக் ல் விஞர்

நாட்டுப்

தி லிட்டில் ப்ளவர் ம்பெனி,

ொடல் ள்(1 ொடல்)

ெற்று

ெதிப்ெ த்தார்,

கதசீய மைர்
4.

விஞர்
வாணிதாசன்
அைகு - 3 (6 மணிகநரம்)
இைக் ணம்

பதாடுவானம்
1 ொடல்

பசன்லன ஆ ஸ்டு 1960
தமிழ்ப்ெற்று

சீலதப்ெதிப்ெ ம்
அருணாச்சைம் பதரு, பசன்லன -4
மு.ெதிப்பு டிசம்ெர் 2008

1.

கெராசிாியர் கசாம.

நன்னூல்-

மணிவாச ர்

இளவரசு

எழுத்ததி ாரம்

ெதிப்ெ ம், பசன்லன -18

மாணக் னது வரைாறு

மு.ெதிப்பு மார்சு 2004

(10 நூற்ொக் ள்)

ெக் ம் 29-33

அைகு - 4 இைக் ிய வரைாறு (17 மணிகநரம்)
ொர்லவ நூல் :
1.

ொர்லவ

முலனவர்

வல லம கநாக் ில்

நியூ பசன்சுாி புக் ஹவுஸ்

நூல்

ொக்யகமாி

தமிழ் இைக் ிய

(ெி)லிட்

வரைாறு

அம்ெத்தூர்
பசன்லன 98
மு. ெதிப்பு ஜூலை 2008

1. எட்டுத்பதால நூல் ள்
2. ெத்துப்ொட்டு நூல் ள்
3. ெதிபனண் ீழ்க் ணக்கு நூல் ளின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
4. ாப்ெியங் ளின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
5. சிற்றிைக் ியங் ளின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
6. புதுக் விலதயின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
7. சிறு

லதயின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்

8. நாட த்தின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
9. நாவலின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்

அைகு - 5 ஆட்சித்தமிழ், சிறு லத (7 மணிகநரம்)
1.

டாக்டர்.த.

ஆட்சித்தமிழ் லைச்

வளர்த்தமிழ்

பொியாண்டவன்

பசாற் ள்

ெதிப்ெ ம்,

1.அறிஞரும்

40, அஞ்சு ம் ந ர்,

பசால்ைாக் மும்

பசன்லன -95

2. தூயபசாற் ளும்,

மு.ெதிப்பு டிசம்ெர் 1991,

பொதுமக் ளும்

ெக் ம்: 140-142,

3.ஆட்சி பசாற் ளும் ,

149-151,161-173

அலமப்பு முலற ளும்

சிறு லத (தன் முயற்சிப்ெடிப்பு) ைந்துலரயாடல் (5 மணிகநரம்)
வ.எண்

ஆசிாியர்

ொடப்ெகுதி

ெதிப்பும் ஆண்டும்

இருெதாம் நூற்றாண்டின் சிை
தமிழ்ச்சிறு லத ள்
1.

விந்தன்

சுயநைம்

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
மு.ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 36-43
இருெதாம் நூற்றாண்டின் சிை
தமிழ்ச்சிறு லத ள்

2

சந்திர

ஓணான்

ாந்தன்

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
மு.ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 207-217
இருெதாம் நூற்றாண்டின் சிை
தமிழ்ச்சிறு லத ள்

3

ஆ.சந்திர

அந்த விடியலின்

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்

கொஸ்

கொது

ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
மு.ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 107-116
இருெதாம் நூற்றாண்டின் சிை

4

தமிழ்ச்சிறு லத ள்

கு.ெ.கசது

குைவதி

அம்மாள்

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
மு.ெதிப்பு 2000
இருெதாம் நூற்றாண்டின் சிை
தமிழ்ச்சிறு லத ள்

5.

கு ப்ெிாிலய

கதவ ி

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
மு.ெதிப்பு 2000

fUj;juq;fk;

: 5 kzpNeuk;

vழுJதy;

: 5 kzpNeuk;

jpUg;Gjy;

:

6 kzpNeuk;

tpdhj;jhs; mikg;GKiw
gFjp - I - jkpo;>Kjy;gUtk;
-3

Subject code TAM1401– CREDITS
Neuk; : 3.00 kzp

nkhj;jkjpg;ngz; - 75

m. XhpUnjhlh;fspy; VNjDk; Ie;jDf;FtpiljUf.

5x2 =10

nra;As; jpul;L (myF 1 -2)

- 5 tpdhf;fs;

Ml;rpj;jopo;

- 2 tpdhf;fs;;

,yf;fzk;

-

1tpdh

M. ,uz;Lgf;fmstpy; tpiljUf.
1.

5x5 =25

,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf.
nra;As; jpul;L(myF 1 -2)

- 2 tpdhf;fs;;

2. ,uz;L gf;fmstpy; tpiljUf.
nra;As; (myF 1 -2)

-

Ml;rpj;jkpo;

- 1 tpdh

nkhopj;jpwd; (,yf;fzk;)

1tpdh

-

1tpdh

,. fl;Liutbtpy; tpiljUf.
nra;As; (myF

5 x 8 = 40
-

1tpdh

-

1tpdh

,yf;fpatuyhW

-

2tpdhf;fs;

jd;Kaw;rpg; gbg;G

-

1tpdh

(myF

2 )

1 )

M. , gphpT Nfs;tpfs; ,J my;yJ mJ vd;w mikg;gpy; mikAk;.

PSGR KRISHNAMMAL COLLEGE FOR WOMEN
ProgrammePART - I - TAMIL PAPER II
Scheme of the Examination
(Applicable to students admitted during the Academic year 2014-15, 15-16)
ிருஷ்ணம்மாள; kfsph; fy;Y}hp

G+rhNfhmu

gPsNkL> Nfhak;Gj;J}h;.
rpwg;G epiyj; jFjp tha;e;j Kjd;ikf; fy;Y}h
(jd;dhl;rp chpikAk; Njrpaj;ju kjpg;gPl;Lf; FOtpduhy; 'V" jFjpAk;;
I.v];.X 9001:2008 jur;rhd;wpjOk; ngw;wJ)

இரண்டாம்ெருவம்
gFjpI-jkpo;j;jhs; II -TAM1402–CREDITS - 3
2014-15Kjy; gapy;NthUf;FhpaJ
( பசய்யுள், இைக் ணம், ெயணக் ட்டுலர, ெயிற்சி )
ொடத்திட்டம்

myF 1> 2. nra;As; jpul;L

86 kzpNeuk;

:

35 kzpNeuk;

myF 3. ,yf;fzk;

: 6 kzpNeuk;

myF 4 gazf;fl;Liu

: 17 kzpNeuk;

myF 5 -கணினித்தமிழ் ,நாவல்

: 12 kzpNeuk;

fUj;juq;fk;

: 5 kzpNeuk;

vழுJதy;

: 5 kzpNeuk;

jpUg;Gjy;

:

6 kzpNeuk;

ொடத்திட்டம்
தாள் II -இரண்டாம் ெருவம்
2014 - 15 ஆம் ல்வியாண்டு முதல் கசர்கவாருக்குாியது
Subject code : TAM1402

Credits : 3

(பசய்யுள், இைக் ணம், ெயணக் ட்டுலர, ெயிற்சி)
இரண்டாம்ெருவம்
அைகு : 1
சங் இைக் ியம்

:

குறிஞ்சிப்ொட்டு (முழுவதும்)

சங் ம்மருவிய இைக் ியம்

:

முதுபமாழிக் ாஞ்சி
(சிறந்தெத்து, அறிவுப்ெத்து)

ாப்ெிய இைக் ியம்

:
வலளயாெதி (15 ொடல் ள்)
(3,4,13,16,18,19,31,32,35,40,41,47,66,67,68)

அைகு : 2
ெக்தி இைக் ியம்

:

திருப்ொலவ- ஆண்டாள்
(வாரணம் ஆயிரம்-11 ொடல் ள்)
(ெக்.556-566)

சிற்றிைக் ியம்

:

தூது - வண்டுவிடு தூது
(23 ண்ணி ள்) (ெக்.324-346)

இக் ாை இைக் ியம்

:

1. மரபுக் விலத :ொரதிதாசன் -தமிழ்வளர்ச்சி
2. புதுக் விலத : சிற்ெி-இதுஎங் ள் ிராமம்

அைகு : 3

:

அைகு : 4

:

அைகு : 5

:

இைக் ணம்- நன்னூல் (எழுத்ததி ாரம்)
ெிறப்ெியல் (12 நூற்ொக் ள்)
ெயணக் ட்டுலர
இதயம் கெசு ிறது-மணியன்
(சிங் ப்பூர்- ெக்:105-158)
ெயிற்சி
ணினித்தமிழ்
ம்யூட்டாில் தமிழ் எப்ெடி, மாநாடு ள்,
ருத்தரங்கு ள், லைச்பசாற் ள்(ெக்:105-121)
தன்முயற்சிப் ெடிப்பு
ஒருநாள்கொதுமா? (குறுநாவல்) சு.சமுத்திரம்

இரண்டாம் ெருவம்
myF 1> 2. nra;As; jpul;L

வ.

ஆசிாியர்

எண்

35 kzpNeuk;

:

தலைப்பு

விழுமியம்

ெதிப்பும்,ஆண்டும்
ெத்துப்ொட்டு
பொ.கவ.கசாமசுந்தரனார் எழுதிய
விளக் வுலரயுடன்.

அைகு - 1

1.

ெிைர்

குறிஞ்சிப்ொட்டு

வாழ்வியல்

திருபநல்கவலி பதன்னிந்திய லசவ
சித்தாந்த நூற்ெதிப்புக் ழ ம்,

(முழுவதும்)

பசன்லன
மு.ெதிப்பு:1956,ெக்:16-23
ெதிபனண் ீழ்க் ணக்கு நூல் ள்
மூைமும் பதளிவுலரயும் -5ஆம்

மதுலரகூடலூர்
ிழார்

2.

முதுபமாழிக் ாஞ்சி

பதாகுதி உலரயாசிாியர் புைவர்

(சிறந்த ெத்து,

அறம்

அறிவுப் ெத்து)

அ.மாணிக் னார்
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்,
பசன்லன 17-முதற்ெதிப்பு
1991
ெக் ம் 5-15
ஐம்பெரும் ாப்ெியங் ள் மூைமும்
உலரயும்
உலரயாசிாியர் கெரா .பஜ .ஸ்ரீ

3.

---

வலளயாெதி
15 ொடல் ள்

நிலையாலம

சந்திரன்
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம் ,
பசன்லன 17முத்ற்ெதிப்பு 1996 :
ெக் ம் -467-510

அைகு-2
4

ஆண்டாள்

5

சிற்றிைக் ியம்
ச்சியப்ெ
முனிவர்

6

ொரதிதாசன்

7

சிற்ெி

திருப்ொலவ
வாரணமாயிரம் 11ொடல் ள்

வண்டுவிடு தூது

தமிழ்வளர்ச்சி

இது எங் ள் ிராமம்

ெக்தி

ஸ்ரீநாைாயிர திவ்வியப்ெிரெந்தம்
ஸ்ரீ.வத்ஸன்
திலிட்டில்ப்ளவர்
ம்பெனிபசன்லன-600017
ெதிப்பு-1984
ெக் ம் 207-209

ச்சியானந்தருத்திகரசர் வண்டுவிடு
ாதல்(23 ண்ணி
தூதுள்) (324-346)
ெதி.ஆ-சாமிநாலதயர்,
உ.கவ. பீர் அச்சுக்கூடம், மூன்றாம்
ெதிப்பு,1947
தமிழ்ப்ெற்று
ஸ்ரீஇந்து ெப்ளிக ஷன்ஸ்
பசன்லன-17
மு.ெதிப்பு - 1992
ெக் ம்-81
சமுதாயம்
கதவயானி சிற்ெி
விதா ெப்ளிக ஷன்,
பசன்லன - 17
மு.ெதிப்பு 2005 ெக் ம் 17-23

அைகு-3இைக் ணம் (6kzpNeuk;)
ெவணந்தி
முனிவர்

8

நன்னூல்எழுத்ததி ாரம்
ெிறப்ெியல்

மணிவாச ர் ெதிப்ெ ம்
பசன்லன-108
மு.ெதிப்பு-2004
ெக் ம் 45-47

அைகு - 4ெயணக் ட்டுலர (17kzpNeuk;)
மணியன்

9

ெயணக் ட்டுலர
(சிங் ப்பூர்)
இதயம் கெசு ிறது

வி டன் ெிரசுரம்
பசன்லன-2
மு.ெதிப்பு 1973
ெக் ம் 105-158

அைகு - 5 ணினித்தமிழ்,நாவல் (7, 5 kzpNeuk;)

10

மா.ஆண்கடாபீட்டர்

ணினித்தமிழ்
லைச்பசாற் ள்,
தமிழும் ணிப்பொறியும்

11

சமுத்திரம்.சு

ஒருநாள் கொதுமா

fUj;juq;fk;

: 5 kzpNeuk;

vழுJதy;

: 5 kzpNeuk;

jpUg;Gjy;

:

6 kzpNeuk;

ணினித்தமிழ்

சமுதாயம்

ற்ெ ம் புத்த ாையம்
பசன்லன- 17
மு.ெதிப்பு 2002
ெக் ம் 105-121
கவாில் ெழுத்த ெைா
ொலவ ெப்ளிக சன்ஸ்
ராயப்கெட்லட
பசன்லன - 14

tpdhj;jhs; mikg;GKiw
gFjp - I - jkpo;> ,uz;lhk;gUtk;
Subject code TAM1402– CREDITS
Neuk; : 3.00 kzp

- 3

nkhj;jkjpg;ngz; - 75
ெகுதி-அ

m. XhpUnjhlh;fspy; VNjDk; Ie;jDf;F tpiljUf.
nra;As; jpul;L (myF 1 -2)

- 5 tpdhf;fs;

fzpdpj;jkpo;

- 2 tpdhf;fs;

இலக்கணம்

5x2 =10

- 1 வினா
ெகுதி-ஆ

M. ,uz;L gf;fmstpy; tpiljUf.

5x5 = 25

1. ,lQ;Rl;bg; nghUs; tpsf;fk; jUf.
nra;As; jpul;டு (அைகு 1-2)

- 2 tpdhf;fs;

2. ,uz;L gf;fmstpy; tpiljUf.
nra;Aள் (அைகு 1-2)

- 1 tpdh

ணினித்தமிழ்

-

nkhopj;jpwd; (இைக் ணம்)

1 வினா

- 1 tpdh
ெகுதி-இ

,. fl;Liu tbtpy; tpiljUf.
nra;As;

5x8 = 40

(அைகு 1)
(அைகு 2)

- 1 tpdh
- 1 tpdh

ெயணக் ட்டுலர

- 2 tpdhf;fs;

தன்முயற்சிப் ெடிப்பு

(நாவல்)- 1 வினா

M>, gphpT Nfs;tpfs; ,J my;yJ mJ vd;w mikg;gpy; mikAk;.

PSGR KRISHNAMMAL COLLEGE FOR WOMEN
Programme PART - IV - BASIC TAMIL
Scheme of the Examination(Applicable to students admitted during the
Academic year (2015-16)

NME14B1
BASIC TAMIL

II

IV

Tutorial
hours
Duration
of
Examinati
on

Subject
Code

IV

2

30

2

3

50

50

100

3

2

30

2

3

50

50

100

3

NME14B2

gFjp - IV-mbg;gilj; jkpo;
ெிறபமாழி ெயில்கவாருக்குாியது (10 & 12 ஆம் வகுப்பு வலரத்தமிழ் ெயில்கவாருக்குாியது )

2014-2015Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ
(இளங்

லை - இளம் அறிவியல் முதலிய அலனத்துப் ெட்ட வகுப்பு ளுக்குhpaJ)
முதல் ெருவம்

தாள் : 1 -NME14B1
jkpo; vOj;Jfs;, caph;nka;naOj;Jfs;

,

Credits

Contac
week
t hours

Part

I

Title of paper

Examination
ESE
To
C
Marks
tal
A

Instructio
n hours /

Semester

2015-2016

Credits -3 (30 hours)

nrhற்;fள்(உயிர்,பமய்பயழுத்துச்பசாற்

ள்)

திலண -ொல் - ஒருலம, ென்லம- உறவுச்பசாற் ள் - புதிய ஆத்திசூடி - ொரதியார்

இரண்டாம் ெருவம்
தாள் : 2-NME14B2 Credits -3 (30 hours)
மூன்று ாைங் ள் - எதிர்ச் பசாற் ள் அறிதல் (ொடல்) - ெசுவும் ன்றும் (ொடல்) - கதசி
விநாய ம் ெிள்லள - அறிகவாம் ஐந்து (கநரு - அன்பு - மீன் - குதிலர - இயற்ல - சிறு லத (பசார்க் த்தில்
நாி -ெணமிருந்தும் ெட்டினி

gUtj; Njh;T Kiw
Kjw;gUtk; kw;Wk; ,uz;lhk; gUtk;
கநர்ப்ெின்னூட்டத்கதர்வு- பமாத்த மதிப்பெண் fs;:

50

CREDITS 3 , Sub.Code:NME14B1,NME14B2
2015- 2016 Mk; Mz;bw;fhd mbg;gilj;jkpo; khztpahpd; Kjy; kw;Wk;
,uz;lhk;
gUtj;Njh;Tfs;
Neh;gg
; pd;D}l;lj;Njh;thfg;
gpd;gw;wg;gLfpd;wd.
,g;gUtj;Njh;thdJ khztpahpd; thrpg;Gj;jpwd;> Ghpjy;jpwd; Nghd;wtw;wpd;
mbg;gilapy; kjpg;gplg;gl;L kjpg;ngz;fs; toq;fg;gLk;.
kjpg;gPl;LKiw
சிe;jpப்புத்திறன்
புாிதல் திறன்

- 25

- 25

tpdhj;jhs; mikg;GKiw
மாதிாித்கதர்வு
jhs;-I & jhs;-II
fhyk; -3 kzp

nkhj;jkjpg;ngz;fs;:50

1.

Nfhbl;l ,lq;fis epug;Gf.

4 x 1=4

2.

எழுத்துக் லள இலணத்துச் பசாற் லள உருவாக்கு .

4 x 1=4

3.

nrhw;fis வாிலசப்ெடுத்து

4 x 1=4

4.

ெிாித்து எழுது

4 x 1=4

5.

கசர்த்து எழுது

4 x 1=4

6.

எதிர்ச்பசால் தரு

4 x 1=4

7.

ஒருலம ென்லம எழுது

4 x 1=4

8.

nghUj;Jf.

9.

பசாற் லள வல ப்ெடுத்து .

4 x 1=4

10.

சாியா? தவறா?

4 x 1=4

11.

ெின்வரும் tpdhf;fSf;F

4 x 1=4

tpilயளிக்

5 x 2=10

G+rhNfhmu fpU\;zk;khs; kfsph; fy;Y}hp
சிறப்பு நிலைத்தகுதி பெற்ற முதன்லமக் ல்லூாி
இளநிலை ெட்டப்ெடிப்பு முதைாமாண்டு
ெகுதி - IV தமிழ் தாள் - I
பசய்யுள் திரட்டு
சிறப்புத்தமிழ் (முதல் ெருவம்)
(12ஆம் வகுப்புவலரத்தமிழ்ப் ெயின்று ெகுதி 1-ல் இதர
பமாழிப்ொடங் ள் ெடித்த மாணவர் ளுக்குாியது)
2014 -2015 ஆம் ல்வியாண்டில் கசர்கவாருக்குாியது

Programme PART - IV - ADAVANCED TAMIL
Scheme of the Examination
(Applicable to students admitted during the Academic year 2015-16)
Examination
Marks

Credits

Advanced Tamil Paper
I

28

2

3

2

28

2

3

Examin
ation

Duratio
n of

2

Instruct
ion
hours /
Contact
hours
week

NME14A1
NME14A2

Tutorial
hours

IV
IV

Subject
Code

Part

Semeste
r
I
II

Title of paper

C
A

E
S
E

Tot
al

5
0

50

100

3

50

100

3

5
0

Advanced Tamil Paper
II
சிறப்புத் தமிழ்
முதல் ெருவம் தாள் - 1
SUBJECT CODE : NME14A1
CREDITS - 3

(29 மணி கநரம்)

அைகு : 1 பசய்யுள்( 8 kzpNeuk; )
சங் இைக் ியம்

அ ப்ொடல்

:

- குறுந்பதால (1 ொடல்)

புறப்ொடல் - புறநானூறு (1 ொடல்)
சங் ம் மருவிய இைக் ியம்
ாப்ெிய

:

திருக்குறள் - விருந்கதாம்ெல்

இைக் ியம்

சிைப்ெதி ாரம் - ாட்சிக் ாலத

:

(1 - 63 வாி ள்)
அைகு : 2

(5 kzpNeuk;)

ெக்தி இைக் ியம்
ெதி ம் (5 ொடல் ள் )

:

சம்ெந்தர் கதவாரம் - திருவாலனக் ா

சிற்றிைக் ியம்

: அந்தாதி - அெிராமி அந்தாதி
(10 ொடல் ள் )

இக் ாைஇைக் ியம்

:

1. மரபுக் விலத : நாமக் ல் விஞர்

ொடல் ள்

(1 ொடல்) த்தியின்றி ரத்தமின்றி”.
2. புதுக் விலத : வாணிதாசன் - பதாடுவானம்

அைகு :

3 (3 kzpNeuk; )

இைக் ணம் : நன்னூல்

:

1. மாணாக் னது வரைாறு (5 நூற்ொக் ள்)
அைகு : 4 (8 kzpNeuk; )
ொர்லவ நூல்

:
:

இைக் ிய வரைாறு

வல லம கநாக் ில் தமிழ்
இைக் ிய

வரைாறு

-

முலனவர் . ொக் ிய கமாி
1.
2.
3.
4.
5.

சங் ாைம்
சங் ம் மருவிய ாைம்
ாப்ெியங் ளின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
புதுக் விலத
சிறு லத

அைகு :

5 (5 kzpNeuk); : ெயிற்சி
1.ஆட்சித் தமிழ் - லைச்பசாற் ள்.
ஆட்சி பசாற் ளும் அலமப்பு முலற ளும்.
(ெக்- 161 - 173)

தன்முயற்சிப் ெடிப்பு (சிறு லத)
1. இருெதாம் நூற்றாண்டின் சிை தமிழ்ச்சிறு லத ள்( 3 )

சிறப்புத் தமிழ்

SUBJECT CODE : NME14A1

முதல் ெருவம் தாள் - 1
CREDITS – 3

Total Hours :29 மணி கநரம்

அைகு -1பசய்யுள் ( 8 kzpNeuk; )
சங் இைக் ியம்,சங் ம் மருவிய இைக் ியம், ாப்ெிய இைக் ியம்
வ..எண்

ஆசிாியர்

ொடப்ெகுதி

விழுமியம்

ெதிப்பும், ஆண்டும்

சங் இைக் ியம்

இல்ைற

ெதிப்ெ ம்

மூைமும் உலரயும்

மாண்பு,

பசன்லன - 17

வர்த்தமானன்

$lY}h; fpohh;

1.

குறுந்பதால

மு.ெதிப்பு 1999

(1 ொடல்)

ெக் ம் 222,
ொடல் ள் 167,
வர்த்தமானன்

சங் இைக் ியம்

ghz;bad; mwpTilek;gp

2.

ெதிப்ெ ம்

மூைமும் உலரயும்

மக் ட்

புறநானூறு

பசல்வம்

புற (1 ொடல்)

ஏ.ஆர்.ஸ் ாம்ெிளக்ஸ்
141,உஸ்மான்
சாலை
பசன்லன - 17
மு.ெதிப்பு 1999
ெக் ம் 363
ொடல் ள் 188,

n[fjPrd;

3.

jpUts;Sth;

jpUf;Fws; tpUe;Njk;gy;

33333

இல்ைற
மாண்பு

ெிரதர்ஸ்

kJiu - 1
K.gjpg;G 1989
அதி ாரம் 19.
ெக் ம்;9

4

,sq;Nfhtbfs;

இல்ைற

வர்த்தமானன்

மாண்பு

ெதிப்ெ ம்

Ik;ngUq;fhg;gpaq;fs;;

ஏ.ஆர்.ஸ் ாம்ெிளக்ஸ்

சிைப்ெதி ாரம்

141,உஸ்மான்

ாட்சிக் ாலத(1-63 )

சாலை
பசன்லன - 17
மு.ெதிப்பு 1996
ெக் ம் 448

அைகு-2 (5 மணிகநரம்)

ென்னிரு திருமுலற5.

பதாகுப்ொசிாியர்

ெக்தி

சதுரா ெதிப்ெ ம்

திருவாலனக் ா

கசாமங் ைம்

ெதி ம் (5 ொடல் ள்)

பசன்லன 109

சதுரா.ஜீ.ச. முரளி

ெக் ம் 534
முதற்ெதிப்பு 11.9.2008

திருபநல்கவலி
6.

பதன்னிந்திய லசவ
சித்தாந்தநூற்

அெிராமிஅந்தாதி
ருப்ெக் ிளர்
சு.அ ராமசாமிப்புைவர்

மூைமும்உலரயும்

ெதிப்புக் ழ ம்,

ெக்தி

லிமிபடட்,

(10 ொடல் ள்)

79,ெிர ாசம்சாலை
(ெிராட்கவ)
பசன்லன -1
முதற்ெதிப்பு சூன் 1996
ெக் ம் 20-27

நாமக் ல் விஞர்

7..
தணில

நாட்டுப்ெற்று

திலிட்டில்ப்ளவர்

ொடல் ள் (1 ொடல்)

ம்பெனி
ெதிப்ெ த்தார்,

உை நாதன்

பசன்லன
ஆ ஸ்டு 1960

8.
சீலதப்ெதிப்ெ ம்
பதாடுவானம்
விஞர் வாணிதாசன்

தமிழ்ப்ெற்று

அருணாச்சைம்பதரு,

1 ொடல்

பசன்லன -4
மு.ெதிப்பு
டிசம்ெர் 2008

அைகு - 3
இைக் ணம் (3 மணி கநரம்)

1.

கெராசிாியர்

நன்னூல்- எழுத்ததி ாரம்

மணிவாச ர்

கசாம. இளவரசு

மாணாக் னது வரைாறு

ெதிப்ெ ம், பசன்லன -18

(5 நூற்ொக் ள்)

மு.ெதிப்பு மார்சு : 2004
ெக் ம் 29

அைகு - 4 இைக் ிய வரைாறு (8 மணி கநரம்)
1.சங்

ாைம்

2.சங் ம் மருவிய ாைம்
3. ாப்ெியங் ளின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
4. புதுக் விலதயின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
5. சிறு லதயின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
ொர்லவ நூல்
ொர்லவ நூல்

1.

முலனவர்

வல லம கநாக் ில்

நியூ பசன்சுாி புக் ஹவுஸ் (ெி) லிட்

ொக்யகமாி

தமிழ் இைக் ிய

அம்ெத்தூர்

வரைாறு

பசன்லன 98
மு. ெதிப்பு ஜூலை 2008

அைகு - 5 (5 மணி கநரம்)
ஆட்சித்தமிழ், சிறு லத
டாக்டர்.த.பொியாண்டவன்

1.

ஆட்சித்தமிழ்
லைச்பசாற் ள்

வளர்த்தமிழ் ெதிப்ெ ம்,
40, அஞ்சு ம் ந ர்,

ஆட்சி பசாற் ளும்,

பசன்லன -95

அலமப்பு முலற ளும்

மு.ெதிப்பு டிசம்ெர் 1991,
ெக் ம் : 161-173

சிறு லத (தன் முயற்சிப்ெடிப்பு)
வ.
எண்

ஆசிாியர்

ொடப்ெகுதி

ெதிப்பும் ஆண்டும்
இருெதாம் நூற்றாண்டின்
சிை தமிழ்ச் சிறு லத ள்

1.

விந்தன்

சுயநைம்

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
மு.ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 36-43
இருெதாம் நூற்றாண்டின்
சிை தமிழ்ச்சிறு லத ள்

2

சந்திர ாந்தம்

ஓணான்

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
மு.ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 207-217

இருெதாம் நூற்றாண்டின்
சிை தமிழ்ச்சிறு லத ள்
ஆ.சந்திரகொஸ்

3

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்

அந்த விடியலின் கொது

ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
மு.ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 107-116

tpdhj;jhs; mikg;giw
சிறப்புத்தமிழ்
ெகுதி - I தமிழ் தாள் - I முதல் ெருவம்

Subject code : NME14A1 - CREDITS - 2
கநரம்

:2.00 kzp

nkhj;jkjpg;ngz; - 50

m.XhpU njhlh;fspy; VNjDk; Ie;jDf;F tpil jUf.
5x2 =10
nra;As; jpul;L (அைகு 1-2)
- 5 tpdhf;fs;
ஆட்சித்தமிழ்
- 2tpdhf;fs;
இைக் ணம்

- 1 வினா

ஆ.,uz;Lgf;fmstpy;

VNjDk;

tpiljUf.

3x 4 =12

மூன்றனுக்கு tpiljUf

nra;As; - ,lk; Rl;bnghUs; tpsf;fk; jUf
nra;As; jpul;டு(அலகு1-2)

- 1 tpdh
- 1 tpdh

ஆட்சித்தமிழ்

- 1 வினா

nkhopj;jpwd;

- 1 tpdh

(இலக்கணம் )

3.fl;Liutbtpy; tpiljUf.
nra;As;
(அலகு1 ,2)
,yf;fpatuyhW

4x7= 28
- 1 tpdh
- 2 tpdhf;fs;

சிறுகதத (தன்முயற் சிப்படிப் பு)

- 1 வினா

M>, gphpT Nfs;tpfs; ,J my;yJ mJ vd;w mikg;gpy; mikAk;.

சிறப்புத் தமிழ்
இரண்டாம் ெருவம்
ெகுதி – IV தமிழ்த்தாள் - 11
SUBJECT CODE : NME14A2

CREDITS - 3

(29 மணி கநரம்)

அைகு - 1 பசய்யுள் (8 மணி கநரம்)
சங் இைக் ியம்

:

குறிஞ்சிப்ொட்டு (1 -60 அடி ள் )

சங் ம் மருவிய இைக் ியம்

:

முதுபமாழிக் ாஞ்சி ( சிறந்த ெத்து )

ாப்ெிய இைக் ியம்

வலளயாெதி (7 ொடல் ள்)

:

3,4,13,16,18,19,31,
அைகு – 2 (5 மணி கநரம்) ெக்தி இைக் ியம்:
திருப்ொலவ

: ஆண்டாள்(வாரணம் ஆயிரம்- 5 ொடல் ள்)

சிற்றிைக் ியம்

:

தூது- வண்டுவிடுதூது (12 ண்ணி ள்)
.எண் : 324 - 336

இக் ாை இைக் ியம்

:

மரபுக் விலத : ொரதிதாசன் (1 ொடல் )
புதுக் விலத : சிற்ெி (1 ொடல்)

அைகு - 3 (3 மணி கநரம்) இைக் ணம்
நன்னூல்–எழுத்ததி ாரம் - ெிறப்ெியல் (12 நூற்ொ)
அைகு - 4` (8 மணி கநரம்) ெயணக் ட்டுலர
இதயம் கெசு ிறது –(1-4)

: மணியன் (சிங் ப்பூர்)

அைகு - 5 (5 மணி கநரம்)
ணினித்தமிழ்

:

லைச்பசாற் ள்

தன்முயற்சிப்ெடிப்பு (புதினம்)
ஒரு நாள் கொதுமா? –(1-4) : சு. சமுத்திரம்

சிறப்புத் தமிழ்
இரண்டாம் ெருவம்

ெகுதி – IV தமிழ்த்தாள் - 11

CREDITS - 3 (29 மணி கநரம்)

SUBJECT CODE : NME14A2
அைகு -1 பசய்யுள்(8 மணி கநரம்)
வ.

ஆசிாியர்

எண்

தலைப்பு

விழுமியம்

ெதிப்பும், ஆண்டும்
ெத்துப்ொட்டு வாிலச 8பொ.கவ.கசாமசுந்தரனார்
எழுதிய விளக் வுலரயுடன்.

1.

ெிைர்

குறிஞ்சிப்ொட்டு

(1- 60

வாழ்வியல்

அடி ள்)

திருபநல்கவலி பதன்னிந்திய
லசவ சித்தாந்த நூற்ெதிப்புக்
ழ ம், பசன்லன,
மு.ெதிப்பு:1956,ெக்:16-23
ெதிபனண் ீழ்க் ணக்கு நூல் ள்
மூைமும் பதளிவுலரயும் -5ஆம்

மதுலரகூடலூர்
2.

ிழார்

முதுபமாழிக் ாஞ்சி
சிறந்தெத்து

பதாகுதி உலரயாசிாியர் புைவர்
அறம்

அ.மாணிக் னார்
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்,
பசன்லன 17-முதற்ெதிப்பு 1991
ெக் ம் 5-15
ஐம்பெரும் ாப்ெியங் ள் மூைமும்
உலரயும்
உலரயாசிாியர் கெரா .பஜ .ஸ்ரீ

3.

---

வலளயாெதி
7 ொடல் ள்

சந்திரன்
நிலையாலம

வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம் ,
பசன்லன 17முதற்ெதிப்பு 1996 :
ெக் ம் 510-467

அைகு-2 பசய்யுள் (5 மணி கநரம்)
4

ஆண்டாள்

திருப்ொலவ
வாரணமாயிரம்
5 ொடல் ள்

5.

ச்சியப்ெ
முனிவர்

வண்டுவிடு தூது
10 மட்டும்

6

ொரதிதாசன்

தமிழ்வளர்ச்சி

7

சிற்ெி

இது எங் ள் ிராமம்

ெக்தி

ாதல்

தமிழ்ப்ெற்று

சமுதாயம்

ஸ்ரீநாைாயிர திவ்வியப்ெிரெந்தம்
ஸ்ரீ.வத்ஸன்
திலிட்டில்ப்ளவர் ம்பெனி
பசன்லன-600017
ெதிப்பு-1984
ெக் ம் 207-209
ச்சிஆனந்தருத்திகரசர்
வண்டுவிடுதூது, பீர்அச்சுக்கூடம்,
பசன்லன,
3- ம்ெதிப்பு 1947, ெக்-55-57
ஸ்ரீ இந்து ெப்ளிக ஷன்ஸ்
பசன்லன-17
மு.ெதிப்பு-1992
ெக் ம்-81
கதவயானி சிற்ெி

விதா ெப்ளிக ஷன்,
பசன்லன - 1717
மு.ெதிப்பு 2005 ெக் ம் 17-23
அைகு-3 இைக் ணம்(3 மணி கநரம்)
8

ெவணந்தி
முனிவர்

நன்னூல்-எழுத்ததி ாரம் ெிறப்ெியல்

மணிவாச ர் ெதிப்ெ ம்
பசன்லன-108
மு.ெதிப்பு-2004
ெக் ம் 45-47

அைகு - 4 ெயணக் ட்டுலர (8 மணி கநரம்)
9

மணியன்

ெயணக் ட்டுலர
(சிங் ப்பூர்)
இதயம்கெசு ிறது

வி டன்ெிரசுரம்
பசன்லன-2
மு.ெதிப்பு 1973
ெக் ம் 105-158

அைகு - 5 ணினித்தமிழ் (5 மணி கநரம்)
10

11

மா.ஆண்கடா பீட்டர்

சமுத்திரம்.சு

ணினித்தமிழ்
லைச்பசாற் ள்

ற்ெ ம் புத்த ாையம்
பசன்லன- 17
மு.ெதிப்பு 2002
ெக் ம் 105-121

தன் முயற்சிப் ெடிப்பு
ஒரு நாள் கொதுமா?
(1-4)

கவாில் ெழுத்த ெைா
அறிவுப்ெதிப்ெ ம்
பசன்லன - 14
ெக் ம் 102-185

சிறப்புத்தமிழ்

,uz;lhk; gUtk;
பகுதி – IV தமிழ் த்தாள் -II

Subject

code:NME14A2

CREDITS - 3
Neuk; :2 .00 kzp

nkhj;jkjpg;ngz; - 50
gFjp - m

m.XhpUnjhlh;fspy; VNjDk; Ie;jDf;FtpiljUf.
nra;As; jpul;L(அலகு1-2)

5x2 =10
-

5 tpdhf;fs;

fzpdpj;jkpo;

- 2tpdhf;fs;

இைக் ணம்

-

1 வினா

gFjp - M
1.VNjDk;

3x 4 =12

மூன்றனுக்கு tpiljUf.

nra;As; jpul;டு(அலகு1-2)

- 1 tpdh

2. ,uz;Lgf;fmstpy; tpiljUf.
nra;As; jpul;டு (அலகு1-2)

-

fzpdpj;jkpo;
nkhopj;jpwd;

1 tpdh
- 1 வினா
- 1 tpdh

(இலக்கணம் )

gFjp- ,
fl;Liutbtpy; tpiljUf.
nra;As;

4x7 = 28

(அலகு1)

- 1 tpdh

(அலகு2)

- 1 tpdh

gazf; fl;Liu

- 2

வினாf;fs;

தன்முயற் சிப் படிப் பு (ehty;;)- 1 வினா

M>, gphpT Nfs;tpfs; ,J my;yJ mJ vd;w mikg;gpy; mikAk;.

பூசாக ாஅர ிருஷ்ணம்மாள் ம ளிர் ல்லூாி
சிறப்பு நிலைத் தகுதி பெற்ற முதன்லமக் ல்லூாி

இளநிலை ெட்டப்ெடிப்பு முதைாமாண்டு

ெகுதி - I தமிழ்தாள்–1
பசய்யுள்திரட்டு
பதாழிற் ல்வி ெயிலும் மாணவியர்க் ானது

முதல்ெருவம்2014 -2015 ஆம் ல்வியாண்டில் கசர்கவாருக்குாியது

PSGR KRISHNAMMAL COLLEGE FOR WOMEN
Programme PART - I - VOT
Scheme of the Examination(Applicable to students
admitted during the academic year (2014-15)

Duration of
Examination

Tutorial
hours

Contact
hours

Title of paper

Instruction
hours /week

Subject
Code

Part

Semester

2014-2015
Examination
CA Marks
E
T
S
o
E
t
a

l

Credits

I

I

VTM1401

II

I

Vocational Tamil
VTM1402 Paper II

Vocational Tamil
Paper I

2

45

2

3

50

75

100

3

2

45

2

3

50

70

100

3

ெகுதி- 1 தமிழ்தாள் - 1
முதல் ெருவம் - 1
ொடத்திட்டம்
Credits : 3
அைகு : 1

:

அைகு : 2
அைகு : 3

(5 மணி கநரம்)

Neuk;: 45

Subject code : VTM1401
(9 மணி கநரம்) பசய்யுள்
:

(8 மணி கநரம்): பசய்யுள்

:

இைக் ணம் , நன்னூல்
1.மாணாக் னதுவரைாறு

அைகு : 4 (10 மணி கநரம்)

:

இைக் ிய வரைாறு1. சங் ாைம்
2. ாப்ெியங் ளின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
3. புதுக் விலதயின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்

4. சிறு லதயின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
அைகு : 5

: (9 மணி கநரம்) 1.ஆட்சித்தமிழ்
2.சிறு லத (தன்முயற்சிப்ெடிப்பு)

ொடத்திட்டம்
2014 - 15 ஆம் ல்வியாண்டு முதல் கசர்கவாருக்குாியது
Credits : 3
அைகு :1 பசய்யுள்
சங் இைக் ியம்

Subject code : VTM1401

Neuk; :

45

: (9 மணி கநரம்)
: அ ப்ொடல்

- குறுந்பதால (2 ொடல் ள்)

புறப்ொடல் - புறநானூறு (2 ொடல் ள்)
சங் ம் மருவிய இைக் ியம்
ாப்ெியஇைக் ியம்

: திருக்குறள் -விருந்கதாம்ெல்
: சிைப்ெதி ாரம் - ாட்சிக் ாலத
(1 - 63 வாி ள்)

அைகு : 2: (8மணி கநரம்)

ெக்தி இைக் ியம்

: சம்ெந்தர் கதவாரம் - திருவாலனக் ா
ெதி ம்(5 ொடல் ள் )

சிற்றிைக் ியம்

: அந்தாதி - அெிராமி அந்தாதி
(5 ொடல் ள் )

இக் ாைஇைக் ியம்

: 1. மரபுக் விலத : நாமக் ல் விஞர்
ொடல் ள் (1 ொடல்)
( த்தியின்றி ரத்தமின்றி)”.கதசீயமைர்
2. புதுக் விலத : வாணிதாசன் - பதாடுவானம்

அைகு : 3 ( 5 மணி கநரம்)

: இைக் ணம் : நன்னூல்
1.மாணாக் னதுவரைாறு (5 நூற்ொக் ள்)

அைகு : 4: (10 மணி கநரம்)

அைகு : 5: (9 மணி கநரம்)

தன்முயற்சிப்ெடிப்பு (சிறு லத)

இைக் ிய வரைாறு- ொர்லவ நூல்
வல லம கநாக் ில் தமிழ் இைக் ிய
வரைாறு - முலனவர் . ொக் ிய கமாி)
1. சங் ாைம்
2. ாப்ெியங் ளின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
3. புதுக் விலத
4. சிறு லத
:
ெயிற்சி
1.ஆட்சித் தமிழ் - லைச்பசாற் ள்.
ஆட்சி பசாற் ளும் அலமப்பு முலற ளும்.
(ெக்- 161 - 173)
1 இருெதாம் நூற்றாண்டின் சிை
தமிழ்ச்சிறு லத ள் (3)

ருத்தரங் ம் : 3 மணிகநரம் திருப்புதல்

:

2 மணிகநரம்

tpdhj;jhs; mikg;GKiw
முதல் ெருவம்

subject code. VTM1401-

CREDITS- 3

Neuk; :3.00kzp

nkhj;jkjpg;ngz;

- 75

பிரிவு – அ

XhpUnjhlh;fspy; VNjDk; Ie;jDf;F tpiljUf.

5x2

nra;As; jpul;L(myF1>2)
ஆட்சித்தமிழ்
இைக் ணம்

5 tpdhf;fs;
2 tpdhf;fs;
1

வினா

=10

ெிாிவு - ஆ

5x5=25

,uz;L gf;f mstpy; tpiljUf.
,lQ;Rl;bnghUs; tpsf;fk; jUf
nra;As; jpul;டு(அலகு 1-2)

2 tpdhf;fs;

,uz;Lgf;fmstpy; tpiljUf
nra;As;

(அலகு

1-2)

1 வினா

ஆட்சித்தமிழ்

1 வினா

nkhopj;jpwd;; (இைக்

1tpdh

ணம்)

ெிாிவு - இ

fl;Liutbtpy; tpiljUf.
nra;As;

5x8 =40
(அலகு 1 , 2)

,yf;fpatuyhW

2 tpdhf;fs;
2 tpdhf;fs;

சிறு லத (தன்முயற்சிப் ெடிப்பு)

1 வினா

M>, gphpTNfs;tpfs; ,J my;yJmJvd;wmikg;gpy; mikAk;.

ெகுதி- 1 தமிழ்தாள் - 1
முதல் ெருவம் - 1
nghUslf;fk;
அைகு -1பசய்யுள்
சங் இைக் ியம், சங் ம் மருவிய இைக் ியம், ாப்ெிய இைக் ியம்

வ

ஆசிாியர்

வ.எ எண்

1.

கூடலூர் ிழார்

ொடப்ெகுதி

விழுமியம்

சங் இைக் ியம்
குறுந்பதால
(2 ொடல் ள்)

இல்ைற
மாண்பு

சங் இைக் ியம்
புறநானூறு
முதல் ெகுதி
( 2 ொடல் ள்)

ொண்டியன்
2.
அறிஅறிவுலடநம்ெி

மக் ட்
பசல்வம்,

ெதிப்பும், ஆண்டும்

வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்
பசன்லன-17
மு.ெமுதல் ெதிப்பு 1999
ெக் ம்222,
ொட ொடல் எண் 167,
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்
ஏ.ஆர்.ஆர்
ாம்ெிளக்ஸ்
141 உஸ்மான் சாலை
ெக்பசன்லன-17
மு.ெ முதல் ெதிப்பு 1999
ெக் ம்363
ொடல் எண்-188
பஜ தீசன் ெிரதர்ஸ்

திருக்குறள்
திருவள்ளுவர்

3

இல்ைற

- விருந்கதாம்ெல்

மாண்பு
ம

மதுலர -1
முதல் ெதிப்பு 1989
அதி ாரம் 19,
ெக் ம் : 9,

4.

இளங்க ாவடி ள்

ஐம்பெரும் ாப்ெியங் ள்
சிைப்ெதி ாரம்
ாட்சிக் ாலத
(63 வாி ள்)

பெண் லளப்
கொற்றுதல்

வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்
ஏ.ஆர்.ஆர் ாம்ெிளக்ஸ்
141 உஸ்மான் சாலை
பசன்லன-17
முதல் ெதிப்பு 1996
ெக் ம்448

அைகு - 2
ெக்தி இைக் ியம், சிற்றிைக் ியம், இக் ாை இைக் ியம்
ென்னிரு
1.

திருமுலற திருஞானசம்ெந்தர்

திருவலனக் ா

ெக்தி

ெதி ம் (5 ொடல் ள்)

அெிராமிஅந்தாதி
2.

அெி
அெிராமி ெட்டர்

1

மூைமும் உலரயும்
(1ொடல் ள் 10

ெக்தி

சதுராெதிப்ெ ம்
கசாமங் ைம்
பசன்லன 109
ெக் ம் 534
முதல்ெதிப்பு 2008
திருபநல்கவலி
பதன்னிந்திய லசவ
சித்தாந்த
நூற்ெதிப்புக் ழ ம்,
லிமிபடட்,79,
ெிர ாசம் சாலை
( ெிராட்கவ) பசன்லன -1
முதல் ெ. 1996 ெக் ம் 20-27

நாமக் ல் விஞர்
3.
நாமக் ல் விஞர்

4.
விஞர் வாணிதாசன்

1ொடல்
(ொடல்- 1)

திலிட்டில்
ப்ளவர்
ம்பெனி
ெதிப்ெ த்தார்,
பசன்லன
ஆ ஸ்டு 1960

நாட்டுப்ெற்று

பதாடுவானம்
ொடல்- 1

தமிழ்ப்
ெற்று

சீலதப் ெதிப்ெ ம்
அருணாச்சைம் பதரு,
பசன்லன -4
முதல் ெதிப்பு டிசம்ெர் 2008.

அைகு - 3 இைக் ணம்
1.
ெவணந்திமுனிவர்

நன்னூல் - எழுத்ததி ாரம்

மாணிவாச ர் ெதிப்ெ ம்,

மாணாக் னது வரைாறு

பசன்லன -18

( 5 நூற்ொக் ள்)

முதல் ெதிப்பு மார்சு 2004
ெக் ம் 29

அைகு - 4 இைக் ிய வரைாறு
1.சங்

ாைம்

2.சங் மருவிய ாைம்
3 ாப்ெியங் ளின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
4. புதுக் விலதயின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
5. சிறு லதயின் கதாற்றமும் வளர்ச்சியும்
ொர்லவ நூல்
1.
1

முலனவர்

வல லம கநாக் ில்

நியூபசன்சுாி புக் ஹவுஸ் (ெி)லிட்

ொக்யகமாி

தமிழ் இைக் ிய

அம்ெத்தூர் பசன்லன 98

வவரைாறு

முதல் ெதிப்பு ஜூலை 2008

அைகு - 5 ஆட்சித்தமிழ், சிறு லத

1.11

1டாக் டாக்டர்.த.பொியாண்டவன்

ஆட்சித்தமிழ் லைச் பசாற் ள்

வளர்த்தமிழ்

ஆட்சிபசாற் ளும்,

ெதிப்ெ ம்,

அலமப்பு முலற ளும்

40, அஞ்சு ம் ந ர்,
பசன்லன -95
மு.ெ 1991, ெக் ம்161-173

சிறு லத (தன் முயற்சிப்ெடிப்பு)

வ.
எண்

1.

ஆசிாியர்

ொடப்ெகுதி

விந்தன்

சுயநைம்

ெதிப்பும் ஆண்டும்
இருெதாம் நூற்றாண்டின்
தமிழ்ச்சிறு லத ள்
ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
முதல்ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 36-43
இருெதாம் நூற்றாண்டின்
தமிழ்ச்சிறு லத ள்

2

சந்திர ாந்தம்

ஓணான்

ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
முதல்ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 207-2173

333333

அந்த விடியலின்

சஆ..சந்திரகொஸ்

கொது

பூசாக ாஅர

இருெதாம் நூற்றாண்டின்
தமிழ்ச்சிறு லத ள்
ஆசிாியர் சந்திர ாந்தன்
ஸ்ரீ பசண்ெ ா ெதிப்ெ ம்
முதல் ெதிப்பு 2000
ெக் ம் 107-116

ிருஷ்ணம்மாள் ம ளிர் ல்லூாி

சிறப்பு நிலைத்தகுதி பெற்ற முதன்லமக் ல்லூாி
இளநிலை ெட்டப்ெடிப்பு முதைாமாண்டு
ெகுதி - I தமிழ்-தாள் –11

பசய்யுள்திரட்டு
பதாழிற் ல்வி ெயிலும் மாணவியர்க் ானது
இரண்டாம் ெருவம்
2014 -2015 ஆம் ல்வியாண்டில் கசர்கவாருக்குாியது

ெகுதி- 1 தமிழ்–தாள் II
இரண்டாம் –ெருவம்
ொடத்திட்டம்
Credits : 3

Subject code : VTM1402

அைகு 1

:

பசய்யுள் (17 மணி கநரம்)

அைகு 2

:

பசய்யுள்

அைகு 3

:

இைக் ணம் , நன்னூல்

(5 மணி கநரம்):

மணி கநரம் 45

நன்னூல் எழுத்து- ெிறப்பு
அைகு 4

: ெயணக் ட்டுலர

அைகு : 5 (8 மணி கநரம்)

:

( 6 மணி கநரம்)
இதயம்கெசு ிறது - சிங் ப்பூர்மணியன்
(குறிப்ெிட்டெகுதி மட்டும்)
1. ணினித்தமிழ்
2.தமிழும் ணிப்பொறியும்-மா.ஆண்கடா
பீட்டர் (இரண்டு தலைப்பு ள் மட்டும்)

நாவல் (தன்முயற்சிப்ெடிப்பு)
புதினம் : ஒரு நாள் கொதுமா? - சு. சமுத்திரம்
ொடத்திட்டம்
2014 - 15 ஆம் ல்வியாண்டுமுதல்கசர்கவாருக்குாியது
Subject code : VTM1402

Credits : 3

HOUR 45

இரண்டாம் ெருவம்
அைகு - 1 பசய்யுள் (17 மணி கநரம்)
சங் இைக் ியம்

குறிஞ்சிப்ொட்டு (1 -60 அடி ள் )

:

சங் ம் மருவிய இைக் ியம் :

முதுபமாழிக் ாஞ்சி
( சிறந்த ெத்து ,அறிவு ெத்து )

ாப்ெிய இைக் ியம்

வலளயாெதி

:

(10ொடல் ள்)
அைகு - 2 (9 மணி கநரம்)
ெக்தி இைக் ியம்

:

திருப்ொலவ - ஆண்டாள்(வாரணம்

ஆயிரம்- 5 ொடல் ள்)
சிற்றிைக் ியம்

:

தூது- வண்டுவிடுதூது(19 ண்ணி ள்)

.எண் : 324 - 336
இக் ாை இைக் ியம்

:

மரபுக் விலத : ொரதிதாசன்

தமிழ் வளர்ச்சி (2 ொடல் )
புதுக் விலத : சிற்ெி (1 ொடல்)
அைகு - 3

(5 மணி கநரம்)

இைக் ணம்

நன்னூல் - எழுத்ததி ாரம்
ெிறப்ெியல் (12 நூற்ொ)
அைகு - 4

(6மணி கநரம்)

ெயணக் ட்டுலர இதயம் கெசு ிறது மணியன் (சிங் ப்பூர் 1-4)

அைகு - 5

(8 மணி கநரம்)

ணினித்தமிழ் - லைச்பசாற் ள்

தன்முயற்சிப்ெடிப்பு
புதினம் : ஒரு நாள் கொதுமா? -சு. சமுத்திரம்(1-4)

இரண்டாம் ெருவம்
அைகு -1 பசய்யுள்
வ.
எண்

ஆசிாியர்

தலைப்பு

விழுமியம்

ெதிப்பும்,ஆண்டும்
ெத்துப்ொட்டு வாிலச 8பொ.கவ.கசாமசுந்தரனார்

1.

ெிைர்

குறிஞ்சிப்ொட்டு
(1- 60 அடி ள்)

வாழ்வியல்

எழுதிய விளக் வுலரயுடன்.
திருபநல்கவலி பதன்னிந்திய
லசவ சித்தாந்த
நூற்ெதிப்புக் ழ ம்,

பசன்லனமு.ெதிப்பு:1956,ெக்:1623
ெதிபனண் ீழ்க் ணக்கு
மதுலரகூடலூர்
2.

ிழார்

முதுபமாழிக் ாஞ்சி
சிறந்த ெத்து

நூல் ள்மூைமும் பதளிவுலரயும்
-5ஆம் பதாகுதி உலரயாசிாியர்
அறம்

புைவர் அ.மாணிக் னார்
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்,
பசன்லன 17-முதற்ெதிப்பு 1991
ெக் ம் 5-15
ஐம்பெரும் ாப்ெியங் ள் மூைமும்
உலரயும்
உலரயாசிாியர் கெரா .பஜ .ஸ்ரீ

3.

வலளயாெதி
7 ொடல் ள்

---

நிலையாலம

சந்திரன்
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம் ,
பசன்லன 17முத்ற்ெதிப்பு 1996 :
ெக் ம் 510-467

அைகு-2 பசய்யுள்
4

5

5

ஆண்டாள்

ச்சியப்ெ
முனிவர்

6

ொரதிதாசன்

7

சிற்ெி

அைகு-3 இைக் ணம்

திருப்ொலவ
வாரணமாயிரம்
5ொடல் ள்

சிற்றிைக் ியம்
வண்டு விடுதூது
(10 மட்டும்)

தமிழ் வளர்ச்சி

இது எங் ள் ிராமம்

ெக்தி

ாதல்

தமிழ்ப்ெற்று

சமுதாயம்

ஸ்ரீநாைாயிர
திவ்வியப்ெிரெந்தம்
ஸ்ரீ.வத்ஸன்
திலிட்டில்
ம்பெனிபசன்லன
600017
ெதிப்பு-1984
ெக் ம் 207-209

ப்ளவர்

சச்சிஆனந்தருத்திகரசர்
வண்டு விடு தூது
பீர் அச்சுக்கூடம்
பசன்லன - 600017
3 ெதிப்பு-1947
ெக் ம் 55-57
ஸ்ரீஇந்துெப்ளிக ஷன்ஸ்
பசன்லன-17
மு.ெதிப்பு-1992
ெக் ம்-81
கதவயானிசிற்ெி
விதாெப்ளிக ஷன்,
பசன்லன - 17
மு.ெதிப்பு 2005 ெக் ம் 17-23

8

ெவணந்தி முனிவர்

நன்னூல்-எழுத்ததி ாரம்
ெிறப்ெியல்

மணிவாச ர் ெதிப்ெ ம்
பசன்லன-108
மு.ெதிப்பு-2004
ெக் ம் 45-47

அைகு - 4 ெயணக் ட்டுலர
9

மணியன்

ெயணக் ட்டுலர
(சிங் ப்பூர்)
இதயம்கெசு ிறது (1-3)

வி டன் ெிரசுரம்
பசன்லன-2
மு.ெதிப்பு 1973
ெக் ம் 105-158

அைகு - 5 ெயிற்சி
10

மா.ஆண்கடாபீட்டர்

11

சமுத்திரம்.சு

ணினித் தமிழ்
லைச் பசாற் ள்

ற்ெ ம் புத்த ாையம்
பசன்லன- 17
மு.ெதிப்பு 2002
ெக் ம் 105-121

தன்முயற்சிப்ெடிப்புபுதினம்
ஒருநாள்கொதுமா?(1-4 இயல் ள்)

ொலவ ெப்ளிக ஷன்ஸ்
கவாில் ெழுத்த ெைா
ஜானி ஜான்க் ாண் சாலை
இராயப்கெட்லட
பசன்லன - 14 ெக் ம்

tpdhj;jhs; mikg;GKiw
இரண்டாம் ெருவம்
subject code : VTM1402 -

CREDITS- 3

nkhj;jkjpg;ngz; - 75

ெிாிவு - அ
XhpU njhlh;fspy; VNjDk; Ie;jDf;F tpil
nra;As; jpul;L
ணினித்தமிழ்
இைக் ணம்

(myF1>2) -

5 tpdhf;fs;

- 2 tpdhf;fs;
-

jUf.

1

வினா

(5x2 =10)

ெிாிவு - ஆ
(5x5 =25)

,uz;Lgf;fmstpy; tpiljUf.
,lQ;Rl;b nghUs; tpsf;fk; jUf
nra;As; jpul;டு

(அைகு 1-2)

2 tpdhf;fs;

-

,uz;L gf;f mstpy; tpil jUf
nra;As;

(அைகு 1-2)

ணினித்தமிழ்

nkhopj;jpwd;

(இைக் ணம்)

-

1

வினா

-

1

வினா

-

1 tpdh

ெிாிவு - இ
fl;Liu tbtpy; tpiljUf.
nra;As;

(5x8 =40)
- 2 tpdhf;fs;

(அைகு 1 , 2)

,yf;fpatuyhW

- 2 tpdhf;fs;

சிறு லத (தன்முயற்சிப் ெடிப்பு)

-

1 வினா

M>, gphpT Nfs;tpfs; ,J my;yJmJvd;wmikg;gpy; mikAk;

PSGR KRISHNAMMAL COLLEGE FOR WOMEN
ProgrammePART - I - TAMIL PAPER III&IV
Scheme of the Examination
(Applicable to students admitted during the academic year (2015-16)

Examination
C Marks
E
Tot
A
S
al
E

Duration
of
Examinati
on

Tutorial
hours

Contact
hours

Title of paper

Instruction
hours
/week

Subject
Code

Part

Semester

2015-2016
Credits

Tamil paper III
III

1

TAM1403

IV

1

TAM 1404

Tamil paper IV

6

86

4

3

40

60

100

3

5

71

4

3

40

60

100

3

ொடத்திட்டம்
தாள் III -மூன்றாம் ெருவம்
2015 -16ஆம் ல்வியாண்டில் கசர்கவாருக்குாியது
Subject code : TAM1403

Credits : 3

(பசய்யுள், இைக் ணம், நாட்டுப்புறவியல், ெலடப்ெிைக் ியப் ெயிற்சி, நாட ம்)
(அைகு : 1 & 2-பசய்யுள் 37 மணிகநரம்)
அைகு : 1 பசய்யுள்
சங் இைக் ியம்
:
பநடுநல்வாலட (188 வாி ள்)
சங் மருவியஇைக் ியம்
ாப்ெியஇைக் ியம்

ஆசாரக்க ாலவ- 10 ொடல் ள்
(4,9,18,20,21,23,25,28,52,96)
ம்ெராமாயணம்
ொை ாண்டம் - உைாவியற்ெடைம்
32 ொடல் ள் (1063-1116)

:
:

அைகு : 2 - பசய்யுள்
ெக்தி இைக் ியம்

:

சிற்றிைக் ியம்

:

இக் ாை இைக் ியம்
மரபுக் விலத
புதுக் விலத

:
:

அைகு : 3

அைகு : 4

இரட்சணிய யாத்திாி ம்
ஆரணிய ெருவம் - ஆனந்த லசைப்
ெடைம்
24 ொடல் ள்(3022-3045)
ெள்ளு - முக்கூடற் ெள்ளு
10 ொடல் ள்(107-116)
சுரதா - மங்ல யும் மாவீரனும்
ொைா - வானம் வசப்ெடும்
இைக் ணம்(8 மணிகநரம்)
பதால் ாப்ெியம் : பமய்ப்ொட்டியல்

:

எண்வல பமய்ப்ொடு ள் 10 நூற்ொக் ள்
நாட்டுப்புறவியல் (15 மணிகநரம்)
1.நாட்டுப்புறவியல் ஓர் அறிமு ம்

2. நாட்டுப்புறக்கதலகள்
அைகு : 5ெயிற்சி (10 மணிகநரம்)
ெலடப்ெிைக் ியப் ெயிற்சி : 1. விலத எழுதுதல்
2. சிறு லத எழுதுதல்
தன்முயற்சிப்ெடிப்பு : நாட ம் - அழுக்குப்ெடாத அழகு - மைகவைன்.மா
நாட ம் - அழுக்குப்ெடாத அழகு - மைகவைன்.மா- ைந்துலரயாடல் : 6 மணிகநரம்
திருப்புதல் : 5 மணிகநரம்
ருத்தரங் ம் : 5 மணிகநரம்
தாள்I - II -மூன்றாம் ெருவம்
அைகு : 1 & 2 - பசய்யுள் - 37 மணிகநரம்

வ. ஆசிாியர்
எண்

ொடப்ெகுதி

ெக் ம்

ெதிப்பும் ஆண்டும்

அைகு : 1
1.

2.

மதுலரக் ணக் ாயனார்
ம னார் நக் ீரனார்

பநடுநல்வாலட
(188 வாி ள்
முழுவதும்)

பெருவாயின்முள்ளியார்

ஆசாரக் க ாலவ
10 ொடல் ள்
(4,9,18,20,21,23,
25,28,52,96)

ெக்.11-16

462

ெக்.(423462)

பொ.கவ.கசாமசுந்தரனார்
திருபநல்கவலி,
பதன்னிந்திய லசவசித்தாந்த
நூற்ெதிப்புக் ழ ம்,
பசன்லன (ெ.ஆ.2001).
அ.மாணிக் னார்
வர்த்தமானன் ெதிப்ெ ம்,
பசன்லன (ம.ெ 1999)

8,5
ெ
உ.
3.

ம்ெர்

ொை ாண்டம்
- உைாவியற்ெடைம்
(1063-1116)

ெக்.671 704

அ.ச.ஞான சம்ெந்தன்
ம்ென்
அறநிலையம்
க ாயம்புத்தூர் (இ.ெ.2004)

அைகு :2
4.

எச்.ஏ. ிருஷ்ணப்ெிள்லள

ஆரணிய ெருவம் ஆனந்த லசைப்ெடைம் 24 24 ொடல் ள்
(3022-3045)

ெக்.174186
186

பொன்னு.ஆ.சத்திய சாட்சி
ிறிஸ்தவ
இைக் ியச் சங் ம்
பசன்லன (மு.ெ.1998)

முக்கூடற்ெள்ளு
10 ொடல் ள்
(107-116)

5.

6.

மரபுக் விலத : சுரதா

7.

புதுக் விலத : ொைா

மங்ல யும் மாவீரனும்

வானம் வசப்ெடும்

அைகு :3 -

8.

9.

அைகு :4
நாட்டுபுறவியல் 15 மணி
கநரம்
சு.சக்திகவல்

ெ
ெக்.5-8

ெக்.
ெக்.
63-65

10.

11.

தன்முயற்சிப்ெடிப்புநாட ம் - மா. மைகவைன்
ைந்துலரயாடல்
6 மணிகநரம்

ந.கசதுரகுநாதன்
திருபநல்கவலி,
பதன்னிந்திய லசவசித்தாந்த
நூற்ெதிப்புக் ழ ம்,
பசன்லன (ம.ெ.1970).

சுரதா ெதிப்ெ ம்,
பசன்லன.
(மு.ெ.1983)

விதா ெப்ளிக ஷன்,
பசன்லன
(மு.ெ.1999)

ெக்.
பதால் ாப்ெியம் பமய்ப்ொட்டியல்
எண்வல பமய்ப்ொடு
ள் - 10 நூற்ொக் ள்
நூ.எ.1195-1205

ெக்.
20-27

‘நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு’
1. நாட்டுப்புறவியல் ஓர்
அறிமு ம்
2.நாட்டுப்புறக் லை ள்
ெக்.1

அைகு :5 10 மணிகநரம்
ெலடப்ெிைக் ியப்ெயிற்சி

36-145

ெக்

இைக் ணம் - 8 மணிகநரம்
பதால் ாப்ெியர்
(உ.ஆ : தமிழண்ணல் )

ெக்.1
145

ெக்.
13-27
66-184

மணிவாச ர் ெதிப்ெ ம்
பசன்லன (மு.ெ.2006)

மணிவாச ர் ெதிப்ெ ம்
பசன்லன (நா.ெ.2004)

1. விலத எழுதுதல்
2. சிறு லத எழுதுதல்

அழுக்குப்ெடாதஅழகு

முழுவதும்

நியூபசஞ்சுாி புக் ஹவுஸ்,
(ெி)லிட், பசன்லன.(இ.ெ.2009)

12

திருப்புதல் : 5 மணிகநரம்
ருத்தரங் ம் : 5 மணிகநரம்

வினாத்தாள்அலமப்புமுலற
ெகுதி-1 தமிழ்மூன்றாம்ெருவம்
SUBJECT CODE : TAM1403 -CREDITS -3
கநரம் : 3.00 மணி

பமாத்தமதிப்பெண் : 75
ெகுதி - அ

ஓாிரு பதாடர் ளில் ஏகதனும் ஐந்தனுக்கு விலடதரு .
பசய்யுள் திரட்டு (அைகு 1- 2)

- 5 வினாக் ள்

5x 2 =10

தன்முயற்சிப் ெடிப்பு

- 2 வினாக் ள்

இைக் ணம் (பமாழித்திறன்)

- 1 வினா

ெகுதி - ஆ
1.இடஞ்சுட்டிப்பொருள் விளக் ம் தரு

5x5=25

பசய்யுள்திரட்டு (அைகு 1-2)

- 2 வினாக் ள்

2.இரண்டு ெக் அளவில் விலட தரு
பசய்யுள் (அைகு 1-2)
தன்முயற்சிப்ெடிப்பு

- 1 வினா
- 1 வினா

இைக் ணம் (பமாழித்திறன்)

- 1 வினா
ெகுதி - இ

ட்டுலரவடிவில்விலடதரு
பசய்யுள் (அைகு 1)

5x 8=40
- 1 வினா
- 1 வினா

(அைகு 2)
நாட்டுப்புறவியல்

- 2 வினாக் ள்

ெயிற்சி

- 1 வினா

ஆ, இ ெகுதி க ள்வி ள்இது அல்ைது அது அலமப்ெில் அலமயும்

தாள் IV -நான் ாம் ெருவம்
ெகுதி - 1
2015 - 16 ஆம் ல்வியாண்டில்கசர்கவாருக்குாியது
Subject code : TAM1404
Credits : 3
(பசய்யுள், இைக் ணம்,நலடயியல், ெயிற்சி)
அைகு : 1& 2 பசய்யுள் (35 மணி கநரம்)
சங் இைக் ியம்
:

லித்பதால (2 ொடல் ள்)
ெதிற்றுப்ெத்து (2 ொடல் ள்)

சங் மருவிய இைக் ியம்
ாப்ெிய இைக் ியம்

:
:

அைகு : 2 பசய்யுள்
ெக்தி இைக் ியம்

:

சிற்றிைக் ியம்
இக் ாை இைக் ியம்

சிறுெஞ்சமூைம்( 10 ொடல் ள்)
வில்லிொரதம் - திபரளெதி
மாலையிட்ட சருக் ம்

குணங்குடிமஸ்தான் கதாத்திரப்ொடல் ள்
(22 ண்ணி ள்)
:
திருக்குற்றாைக்குறவஞ்சி
(1 - 9 வி ள்)
மரபுக் விலத : ண்ணதாசன் திலரயிலசப் ொடல் ள் - 2
புதுக் விலத : ஆண்டாள் ெிாியதர்ஷினி
டவுளின் லடசி நாள்-கூழ்க் ாாி - 1
விலத

அைகு 3 இைக் ணம்( 5 மணி கநரம்)
:
அைகு 4 நலடயியல்
(15 மணி கநரம்)

பதால் ாப்ெியம் - மரெியல்
(21 - நூற்ொக் ள்)

:
1.
2.
3.
4.

அைகு 5 ெலடப்ெிைக் ியப் ெயிற்சி
(16 மணி கநரம்)
:

இைக் ியசுலவயும் நலடயும்
நலடயியலின் மைர்ச்சி
திட்டொங்கு ள்
நலடவல ள்

1. ற்ெலனப் கெட்டி
2. கநர்மு த்கதர்வு

தன்முயற்சி ெடிப்பு புதினம் : ஒண்டிக் ாரன் ெண்லணயம் மா . நடராசன்
புதினம் : ஒண்டிக் ாரன் ெண்லணயம் - மா . நடராசன்
ைந்துலரயாடல், திருப்புதல், ருத்தரங் ம்
நான் ாம் ெருவம்
அைகு : 1& 2-பசய்யுள் - 35 மணிகநரம்
வ.

உலரஆசிாியர்

நூல்

விழுமியம்

த
லித்பதால
(2 ொடல் ள்)
ொ.எண் : ொலைக் லி :

ெண்ொடு

ெதிப்பு&ெக் ம்

எண்
1.

சங் இைக் ியம்
பொ.கவ.கசாமசுந்தரனார்

திருபநல்கவலி,
பதன்னிந்திய
லசவசித்தாந்த
நூற்ெதிப்புக் ழ ம்,

பசன்லன - 1
முதல் ெதிப்பு : 1969
ெக்.எண் ; 52,51
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பநய்தல் லி : 133
2.

3.

4.

அ.மாணிக் னார்

rq;fk; kUtpa
,yf;fpak;
அ.மாணிக் னார்

ாப்ெிய இைக் ியம்
லவ.மு,க ாொை
ிருஷ்ணமாச்
சாாியார்

ெதிற்றுப்ெத்து
(2 ொடல் ள்)
ொ.எண் :29, 32

மன்னனது
ெலடச்சிறப்பு,
ப ாலடச்
சிறப்பு ,

சிறுெஞ்சமூைம்
(10 ொடல் ள்)
ொ.எண் :
7,9,11,23,35,47,50,56,63,
65

வில்லிொரதம்
:
(திபரௌெதி
மாலையிட்ட
சருக் ம்)

அறம்

வில்லிொரதம் - திபரளெதி
இல்ைறம்

th;j;jkhdd; gjpg;gfk;
V.Mh;.Mh; fhk;g;nsf;];
141> c];khd; rhiy>jp.efh;>
nrd;id-600 017.
முதல் gjpg;G:1999
(gf;. 166,200)
th;j;jkhdd; gjpg;gfk;
V.Mh;.Mh; fhk;g;nsf;];
141> c];khd; rhiy>jp.efh;>
nrd;id-600 017.
மறு gjpg;G:1999
(gf;:எண்
468>469>470>476>481>486>488>4
90>
495,499)
லவ.மு,க ாொை ிருஷ்ணமாச்சாாி
யார், ம்பெனி,
17, பதளிச்சிங் ப்
பெருமாள் க ாயில் பதரு
பசன்லன -5
மூன்றாம்ெதிப்பு : 1957
ெக்.எண்: 258 - 325

அைகு : 2 பசய்யுள்
5.

ெக்திஇைக் ியம்
திருத்தணி. என். ஏ.ரஷீத்

குணங்குடிமஸ்தான் சா ிபு
ொடலும் உலரயும்,
நிராமிய ண்ணி ொ.எண் 32- 52

6.

சிற்றிைக் ியம்
புசி புன்லனவனநாத முதலியார்
மற்றும்
பச.இராமசாமிெிள்லள

திருக்குற்றாைக் குறவஞ்சி- நாட்டுவளம் கூறுதல் (1-9 ொடல் ள்)

7.

இக் ாைஇைக் ியம்
மரபுக் விலத
ண்ணதாசன்

திலரயிலசப் ொடல் ள்
(2 ொடல் ள்)
ொ.எண்: 347,374

8.

புதுக் விலத
ஆண்டாள் ெிாியதர்ஷினி

டவுளின்

லடசிநாள்- கூழ்க் ாாி

ம

அைகு : 3 இைக் ணம் (5 மணிகநரம்)
9.

தமிழண்ணல்

பதால் ாப்ெியம்
பொருளதி ாரம்
மரெியல்
(21- நூற்ொக் ள்)
நூஎண்: 1500,1503-1522

மணிவாச ர்ெதிப்ெ ம்
31,சிங் ர்பதரு, ொாிமுலன
பசன்லன- 600108
மூன்றாம்ெதிப்பு : 2009
ெக்.எண் : 143,145

அைகு : 4 நலடயியல் (15 மணிகநரம் )
10.

பஜ.நீதிவாணன்

1.
2.
3.
4.

இைக் ியசுலவயும்நலடயும்
நலடயியலின் மைர்ச்சி
திட்டப்ொங்கு ள்
நலடவல ள்

மணிவாச ர்ெதிப்ெ ம்
சிதம்ெரம்
முதல்ெதிப்பு - 1983

அைகு : 5 ெயிற்சி (16 மணிகநரம்)
11.

ெயிற்சி

12.

மா.நடராசன்
ைந்துலரயாடல்

13.
14.

ற்ெலனப்கெட்டி
கநர்மு த்கதர்வு
தன்முயற்சிப்ெடிப்பு
புதினம்
ஒண்டிக் ாரன்
(முழுவதும்)

எழுதுதல்

ெண்லணயம்

அறிவுெதிப்ெ ம்
142, ஜானிஜாங் ான்கராடு
இராயப்கெட்லட,
பசன்லன- 6000014
மறுெதிப்பு :2011

திருப்புதல்
ருத்தரங் ம்

வினாத்தாள் அலமப்பு முலற
ெகுதி-1 தமிழ் நான் ாம் ெருவம்
SUBJECT CODE : TAM1404 -CREDITS -3
கநரம் : 3.00 மணி

பமாத்த மதிப்பெண் : 75
ெகுதி - அ

ஓாிரு பதாடர் ளில் ஏகதனும் ஐந்தனுக்கு விலடதரு .
பசய்யுள் திரட்டு (அைகு 1- 2)
தன்முயற்சிப் ெடிப்பு

5x2=10

- 5 வினாக் ள்
- 2 வினாக் ள்

பமாழித்திறன் (இைக் ணம்)

- 1 வினா

ெகுதி - ஆ
3.

இடஞ்சுட்டிப்பொருள்விளக் ம்தரு

5x5=25

பசய்யுள்திரட்டு (அைகு 1-2)
4.

- 2 வினாக் ள்

இரண்டு ெக் அளவில் விலடதரு
பசய்யுள் (அைகு 1-2)

- 1 வினா

தன்முயற்சிப்ெடிப்பு

- 1 வினா

பமாழித்திறன் (இைக் ணம்)

- 1 வினா
ெகுதி - இ

ட்டுலரவடிவில்விலடதரு
பசய்யுள் (அைகு 1)

5x8=40
- 1 வினா

(அைகு 2)

- 1 வினா

நலடயியல்

- 2 வினாக் ள்

ெயிற்சி

- 1 வினா

ஆ ,இ ெகுதி க ள்வி ள் இது அல்ைது அது என்ற அலமப்ெில் அலமயும்

