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CHOICE BASED CREDIT SYSTEM & OUTCOME BASED EDUCATION SYLLABUS

TAMIL DEPARTMENT
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PROGRAMME OUTCOMES
After completion of the programme, the student will be able to
PO1 : Face the world with leadership quality.
PO2 : Understand the role of young generation in developing India.
PO3 : Adopt the traditional values of Tamil Literature in family setup.
PO4 : Create Literature with holistic Values and create modern world through new Literary
Values.
PO5 : Acquire communication skill written verbal.

DEPARTMENT OF TAMIL

Tamil Paper I&II

III

I

TAM1603

Tamil paper III

IV

I

TAM 1604

Tamil Paper IV

IV

NME19B1

IV

NME19B2

I
II

Basic Tamil Paper I

86

4

3

40

60

100

3

6

86

4

3

40

60

100

3

5

71

4

3

40

60

100

3

2

28

2

2

50

50

100

2

2

28

2

2

50

50

100

2

2

28

2

2

50

50

100

2

2

28

2

2

50

50

100

2

Duration of
Examination

6

Instruction
hours /

Subject Code

TAM1901/
TAM1902

Credits

Tutorial hours

I

Title of paper

Examination Marks

Contact
hours

I&II

Part

Semester

2019 - 2020

CA

ESE

Total

Basic Tamil Paper II
IV
I
II

IV

NME19A1
NME19A2

Advanced Tamil
Advanced Tamil

I
II

I

VTM1901

I

VTM1902

Vocational Tamil Paper
I
Vocational Tamil Paper
II

2

41

2

3

40

60

100

3

2

41

2

3

40

60

100

3

QUESTION PAPER PATTERN
PART - 1 Tamil Paper - I, II, III, IV I B,VOC - I, II
Continuous Internal Assessment : 50 Marks
SECTION
MARKS TOTAL
A – 5 X 2 Marks
10
B – 4 X 5 Marks
20
50
C - 2 X 10 Marks

20

End Semester & Model Examination : 100 Marks
WORD
SECTION
MARKS TOTAL
LIMIT
A-12 X 2 Marks

One or two
sentences

24

B - 6 X 6 Marks

250

36

C - 4 X 10 Marks

500

40

PART - IV - BASIC TAMIL - I, II
Continuous Internal Assessment : 25 Marks
SECTION
MARKS TOTAL
I . 4X 1 Marks
4
II. 4 X 1 Marks
4
III. 5 X 1 Marks

5

IV. 5 X 1 Marks

5

V.3X 1 Marks

3

VI.2X 2 Marks

4

Model Examination : 50 Marks
SECTION
MARKS
I . 5 X 1 Marks
5
II. 5 X 1 Marks
5
III. 5 X 1 Marks

5

IV. 5 X 1 Marks

5

V. 5 X 2 Marks

10

VI.5X 3 Marks

15

VII. 1X 5 Marks

5

25

TOTAL

50

100

PART - IV - ADVANCED TAMIL - I, II
Continuous Internal Assessment : 25 Marks
SECTION
MARKS TOTAL
A – 5 X 1 Marks
5
B – 2 X 4 Marks
8
25
C - 2 X 6 Marks

12

End Semester Examination : 50 Marks
WORD
SECTION
MARKS
LIMIT
A-10 X 1 Marks

One or two
sentences

10

B - 4 X 5 Marks

200

20

C - 2 X 10 Marks

400

20

TOTAL

50

WEIGHTAGE ASSIGNED TO VARIOUS COMPONENTS OF
CONTINUOUS INTERNAL ASSESSMENT
Theory
Class
Library Attendance Max.
CI CI Model Assignment Seminar Quiz
Participation Usage
Marks
A A Exam
/
I II
Class Notes
PART I
TAMIL 5

5

6

4

General
Question

5

4

5

VIVA VOCE
Writing
Reading
Skills
Skills

3

3

40

Observing
Skills

Maximum
Marks

15

50

BASIC
TAMIL

15

10

10

RUBRICS
Assignment/ Seminar Maximum - 20 Marks (converted to 4 marks)
Criteria
4 Marks
3 Marks
2 Marks
Shows little
Shows awareness awareness

Focus
Purpose

Clear

Main idea

Main idea
Clearly presents supported
a main idea.
throughout

Organisation:
Overall
Content

Style:
Details and
Examples

Well planned
Exceptionally
well presented

No awareness

Vague sense

No main idea

Good overall
organization

There is a sense
of organization

No sense of
organization

Well presented

Content is sound

Not good

Large amounts of
specific examples Some use of
examples and
and detailed
detailed
description
descriptions

CLASS PARTICIPATION
Maximum - 20 Marks (converted to 5 marks)
Criteria
5 Marks
4 Marks
3 Marks
Student
proactively
contributes
to class by
Level of
Engagement offering
ideas and
in Class
asks
questions
more than
once per
class.

1 Mark

Student
proactively
contributes
to class by
offering
ideas and
asks
questions
once per
class

Student
contributes
to class and
asks
questions
occasionally

Little use of
No use of
specific examples
examples
and details

2 Marks

1 Mark

Student
rarely
contributes
to class by
offering
ideas and
asking no
questions

Student
never
contributes
to class by
offering
ideas

Points
scored

Listening
Skills

Behavior

Preparation

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.
Student
Student
Student
Student
Student
almost never rarely
occasionally often
almost
displays
displays
displays
displays
always
disruptive
disruptive
disruptive
disruptive
displays
behavior
behavior
behavior
behavior
disruptive
during class during class during class during class behavior
during
class
Student is
Student is
Student is
Student is
Student is
almost
usually
occasionally rarely
almost
always
prepared for prepared for prepared for never
prepared for class with
class with
class with
prepared for
class with
required
required
required
class.
required
class
class
class
class
materials
materials
materials
materials
Total

MAPPING OF POs WITH COs
PROGRAMME OUTCOMES
COURSE

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

COURSE - TAM1901
CO1
CO2
CO3

H

H

H

H

M

M

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

H

H

H

H

H

CO4

CO5
COURSE - TAM1902
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5

H

H

H

H

M

M

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H

H
H
H
H

COURSE -NME19A1
H
CO1.

CO2.
CO3.
CO4.
CO5.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

M

M

M

M

H

H

M

H

H

H

H

H

H

H

COURSE -NME19A2

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

M

M

M

M

H

H

M

H

H

H

H

H

H

H

H

COURSE - VTM1901
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5

H

H

H

M

M

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

COURSE - VTM1902
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5

H

H

H

M

M

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

COURSE - TAM1603
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5

H

H

H

H

H

M

M

H

H

M

H

H

H

COURSE - TAM1604

M
H
M

M
H
M

CO1

M

H

H

H

H

CO2

M

H

H

H

H

M

M

M

M

M

M

H

H

CO3
CO4
CO5

H
H

H

H

H

H- High; M-Medium; L-L

H
H

COURSE
NUMBER
TAM1901

COURSE NAME
PART - 1 TAMIL PAPER - I

Categor
y
UG
(Part-1
Tamil)

L

T

P

Credit

86

4

-

3

Preamble

1. To educate history of literature
2.

To Insist culture and traditional values of human life

3.

To Culture student’s attitudes and behaviour

4.

To encourage student’s creativity

Prerequisite
+2
Course Outcomes
On the successful completion of the course, students will be able to
CO
CO Statement
Number

Knowledge
Level

CO1.

K1, K2,K3

Describe modern Literature and illustrate

CO2.

Discriminate spirituality in literature

CO3.

Classify and discus about gender , Non living things, usage of words.

K1,K2
K1,K2

CO4.

Describe and defend history of literature

K3

CO5.

Demonstrate various culture of world.

K1,K2, K3

Mapping with Programme Outcomes
COs
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5
co 1.

S

S

S

S

S

co.2

S

S

S

S

S

co.3

M

M

S

S

S

co.4

S

S

S

S

S

co.5

S

S

S

S

S

S- Strong; M-Medium; L-L

ghlj;jpl;lk;
2019-20-Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ
gFjp 1 jkpo; - jhs; 1
(nra;As;> ,yf;fzk;> ,yf;fpa tuyhW> gazf;fl;Liu> rpWfij)
Sub Code : TAM1901 Credits : 3

Kjw;gUtk;

(86 kzpNeuk;)

myF - 1

nra;As; (21 kzpNeuk;)

t.vz;

MrphpaH

ghlg;gFjp

1.

ghujpahH

2.

rpw;gp ghyRg;gpukzpad;

ghujpahh; ftpijfs;
GJikg;ngz; (10 ghly;fs;)
rh;g;gahfk; ‘Ks; Ks; Ks;’

3.

,d;Fyhg;

fhe;js; ehl;fs;
‘fhzf;fpilj;j fhe;js;’

4.

K.Nkj;jh

fdTf;Fjpiufs;
‘njhiyf;fhl;rpia
Nehf;fpj; njhOif
elj;JNthk;’

5.

jkpor;rp jq;fghz;bad;

tdg;Ngr;rp ‘mdw;nghOJ’

6.

ckhNkhfd;

ePq;fs; cq;fisg;Nghy;
,y;iy – ‘NjhohrhH’

7.

ftpQH jhkiu

xU fjTk; nfhQ;rk;
fs;spg;ghYk;
‘njhiye;J NghNdd;’

rpw;wpyf;fpak;
8.

ey;yj;Jf;Fb

‘jpy;iyr;rptfhkpak;ik (5 ghly;fs;)

fpUl;bizaH

gps;isj;jkpo;’
nrq;fPiug;gUtk; gh.v.9
jhyg;gUtk;

gh.v.10

rg;ghzpg;gUtk;

gh.v.3

Kj;jg;gUtk;

gh.v.2

rpw;wpy; gUtk;

gh.v.8

myF - 2 (nra;As; - 20 kzpNeuk;)
gf;jpapyf;fpak;
1.

Nrf;fpohH

2.

njhz;lubg; nghbaho;thH
ghly;fs;)

nghpaGuhzk;
,isahd; Fb ehadhH
Guhzk; (27 ghly;fs;)
jpUg;gs;sp vOr;rp (10

myF - 3 ,yf;fzk; (6kzpNeuk;)
njhy;fhg;gpak;
1. njhy;fhg;gpaH
myF - 4

nrhy;yjpfhuk;
‘fpstpahf;fk’; (20 E}w;ghf;fs;)
E}w;gh 1 - 20
,yf;fpa tuyhW (17 kzpNeuk;)

ghf;aNkhp
‘tifik Nehf;fpy; jkpo; ,yf;fpatuyhW’
1.
kuGf;ftpij> GJf;ftpij
2.
irt ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;
3.
itzt ,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; tsHr;rpAk;
4.
rpw;wpyf;fpaj;jpd; Njhw;wKk; tsHr;rpAk;
5.
rpWfijapd; Njhw;wKk; tsHr;rpAk;

myF - 5
1.
fhLfs;"

gazf;fl;Liu (22 kzpNeuk;)
Fd;wpy; FkhH "Mr;rhpak; epiwe;j mNkrhd;

jd;Kaw;rpg;gbg;G ‘rpWfijfs;’
Mrphpah; ngah;

E}ypd; ngah;
jPgf;fijfs;

fijapd; jiyg;G
‘tyJif nfhLg;gJ’

1.

#lhkzp

2.

v];.,uhkf;fpU\;zd; Jiz vOj;J

3.

khjtp ,utpr;re;jpud; ,iyAjpHfhyk; ‘eq;if ey;yhs;’

4.

nt.,iwad;G

5.

Mz;lhs; gphpajH\pdpMz;lhs; gphpajH\pdpapd;
rpWfijfs;
‘kuj;ijf;fHg;gk;Rke;jts;’

‘ejpapy; xU $ohq;fy;’

moNfhmoF –‘flTs;’

Kjw;gUtk;
nghUslf;fk;
myF - 1 nra;As; (21 kzpNeuk;)
ftpij> rpw;wpyf;fpak;
t.v Mrphpah;
z;

ghlg;gFjp

1.

ghujpahh;

GJikg; ngz;
ghly;fs);

2.

rpw;gp
Ks; Ks; Ks;
ghyRg;gpukzpak;

tpOkpak;
(10

ngz;
tpLjiy

gjpg;Gk; Mz;Lk;

thdtpy; gpuRuk;>
18>
,uz;lhtJ
FWf;Fj;
njU>
Nkw;Frp.I.b.efh>;
nrd;id - 36>
gjpg;G : 1980. gf;.
500-502
r%fr;#oy; rh;g;gahfk;
Nfhyk; ntspaPL>
106/56> mofg;gh
NymTl;>
ntq;fNlrh fhydp>
nghs;shr;rp - 642
001. Gjpg;G :7-Mk;

gjpg;G> 2019.
gf;. 96-99
3.

,d;Fyhg;

fhzf;fpilj;j
fhe;js;

4.

K.Nkj;jh

njhiyf;fhl;rpia
Nehf;fpj;njhOif
elj;JNthk;

5.

jkpor;rp jq;f
ghz;bad;

mdw;nghOJ

6.

ckhNkhfd;

Njhohrhh;

7.

ftpQh; jhkiu

njhiye;J NghNdd;

,aw;if

mfuk;
kid vz;:1
eph;kyh efh>;
jQ;rht+h; - 613
007 gjpg;G :
,uz;lhk; gjpg;G
2016. gf;. 20-23
murpay; ftpjh
gg;spNf\d; 8>
khrpyhkzp
njU> ghz;b
g[hh>; jp.efh>;
nrd;id- 17.
Mwhk; gjpg;G
:2012.
gf;. 78-72
r%fmtyk; caph;ik
gjpg;gfk;> 11/29>
Rg;gpukzpak;
njU> mgpuhkGuk;>
nrd;id-600 018>
gjpg;G : Kjy;
gjpg;G 2007.
gf;. 45
Njhoik gb ntspaPL
Nf.Nf. efh ;
Nkw;F nrd;id
- 600 078
Kjw;gjpg;G :
2016 gf;. 83.
ngz;zpak; Fkud; gjpg;gfk;
19> fz;zjhrd;
rhy> jp.efh>;
nrd;id-600017
ehd;fhk; gjpg;G :
2009 gf;. 15-17.

8.

ey;yj;Jf;Fb
fpUl;bizah;

jpy;iyr;rptfhkpak;ik
gps;isj;jkpo; (gh.vz;
: 45> 59>60> 63> 64> 76>
126)

gf;jp

ftpd; gphpz;lh;];
Nfhit - 10
Kjw;gjpg;G : 2015.

myF - 2 nra;As; (20 kzpNeuk;)
gf;jp ,yf;fpak;
t.vz; Mrphpah;
9.
Nrf;fpohh;

10.

ghlg;gFjp
nghpaGuhzk;
,isahd;Fb ehadhh;
Guhzk; (27 ghly;fs);
gh.vz; . 253-265

njhz;lubg; ehyhapu jpt;tpag;
nghbaho;thh; gpuge;jk; jpUg;gs;sp
vOr;rp (10 ghly;fs);
gh.vz; : 1255-1263

tpOkpak;
gjpg;Gk; Mz;Lk;
mbahhpd; jpUg;gde;jhs;
rpwg;G ntspaLP g+h P
itFz;lk;
jpUney;Ntyp khtl;lk;
Kjw;gjpg;G : 1970
jpUkhypd; gd;dpUjpUKiw
rpwg;G g.M. Kidth; r.Nt.
Rg;gpukzpad;
kzpthrfh ; gjpg;gfk;
31> rpq;fh; njU>
ghhpKid nrd;id600 018 ehd;fhk;gjpg;G
: 2017

myF - 3 ,yf;fzk; (6 kzpNeuk;)
t.vz; Mrphpah;
ghlg;gFjp
11. njhy;fhg;gpah; nrhy;yjpfhuk;
fpstpahf;fk;
(20 E}w;ghf;fs;)

gjpg;Gk; Mz;Lk;
jpUney;Ntypj; njd;dpe;jpa
irtrpj;jhe;j E}w;gjpg;Gf;
fofk;> jpUney;Ntyp - 6
Kjw;gjpg;G : 1963.
gf;. 1-14

myF - 4 ,yf;fpa tuyhW (17 kzpNeuk;)
t.vz;

Mrphpah;

ghlg;gFjp

gjpg;Gk; Mz;Lk;

12.

Kidth; ghf;a
Nkhp

ghh;it E}y; : ghf;a Nkhp,
,yf;fpatuyhW’

1.kuGf;ftpij> GJf;f
tpij
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; tsHr;rpAk;
5.rpWfijapd; Njhw;wKk;
tsHr;rpAk;

tifik Nehf;fpy;
jkpo; ,yf;fpa
tuyhW> epa+
nrQ;Rhp (gp)ypl>;
41 B, rpl;Nfh
,z;l];Bhpay;
v];Nll;> mk;gj;J}h;>
nrd;id - 600 098.
Kjw;gjpg;G : 2008.

‘tifik Nehf;fpy; jkpo;

myF - 5 gazf;fl;Liu (22 kzpNeuk;)
t.vz; Mrphpah;
13. Fd;wpy; Fkhh;

14.
1.

2.

Mh.; #lhkzp

Nt. ,uhk
fpU\;zd;

ghlg;gFjp
Mr;rhpak; epiwe;j
mNkrhd; fhLfs;

tpOkpak;
mNkrhd;
fhLfs;
gw;wp
mwpjy;

gjpg;Gk; Mz;Lk;
FwpQ;rp
15/21 Br;rh;];
fpy;L fhydp>
nrd;id - 49
Kjw;gjpgG; : 2017.

jd;Kaw;rpg;gbg;G (rpWfijfs;)
tyJif nfhLg;gJ
mwr;
jPgk; fijfs;
rpe;jid g.M. khrpyhkzp
njh.M :
eh.ghh;j;jrhujp
fiyQd; gjpgg; fk;
10> fz;zjhrd;
rhiy> nrd;id :
17 Kjw;gjpgG; :
1985 gf; : 85-96
ejpapy; xU $ohq;fy; jha;ik JiznaOj;J
g.M.
ghyRg;gpukzad;
tpfld; gpuRuk;>
Mde;j tpfld;
757>
mz;zhrhiy
nrd;id - 2.
Kjw;gjpg;G :

2004 gf;. 52-57

3.

khjtp
,utpr;re;jpud;

eq;if ey;yhs;

4.

nt. ,iwad;G

flTs;

5.

Mz;lhs;
gphpjh;\pdp

kuj;ijf; fh;gg
; k;
Rke;jts;

COURSE

COURSE NAME

rKjhar; ,iyAjph;fhyk;
rpe;jid fp.godpr;rhkp
jkpo;Neak;>
Nfhit.
Kjw;gjpg;G : 2008
gf;. 45-47.
,iw
moNfh moF
ek;gpf;if epa+ nrQ;Rhp (gp)ypl>;
41 B, rpl;Nfh
,z;l];Bhpay;
v];Nll;> mk;gj;J}h;>
nrd;id - 600 098.
Ie;jhk;gjpg;G :
2016. gf;. 33-37
,aw;if Mz;lhs;
gphpajh;\pdp
rpWfijfs;
Vfk; gjpg;gfk;
3> gps;isahh;
Nfhtpy; tPjp>
Kjy;jsk;>
bhpgpspNfd; nrd;id
- 600 005
Kjw;gjpg;G : 2009
(gf;. 337-347)

NUMBER
TAM1902

PART - I TAMIL PAPER - II

Category

L

T

P

Credit

UG (Part1 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 Outcomes
On the successful completion of the course, students will be able to

CO
Number

CO Statement

Knowledge
Level

CO1.

Describe Kapiyam, Sangam Maruviya Elakiyam

K1, K2,K3

CO2.

Discriminate sangam literature

K1,K2

CO3.

Grammer - Tholkappiyam - Meipatiyal

K1,K2

CO4.

Describe and defend history of literature

K3

CO5.

Demonstrate various Essay & Nadagam

K1,K2, K3

Mapping with Programme Outcomes
COs

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

CO1.

S

S

S

S

S

CO2.

S

S

S

S

S

CO3.

M

M

S

S

S

CO4.

S

S

S

S

S

S

CO5.

S

S

S

S

S- Strong; M-Medium; L-Low

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.

ghlj;jpl;lk;
2019-20-Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ
gFjp 1 jkpo; - jhs; - 2
(nra;As;> ,yf;fzk;> ,yf;fpa tuyhW> ciueil> ehlfk;)
Sub Code : TAM1902 Credits : 3
,uz;lhk; gUtk;

(86 kzpNeuk;)

myF - 1 nra;As; (21 kzpNeuk;)
fhg;gpa ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpa ,yf;fpak;
t.vz;
1.

MrphpaH
fk;gh;

2.

jpUts;Sth;

3.

ngha;ifahh;

ghlg;gFjp
#shkzpg;glyk; (35 ghly;fs;)
jpUf;Fws;- ntFshik> Fwpg;gwpTWj;jy;
,d;dpiy (5 ghly;fs;)
gh. vz;. 5> 15> 26> 33> 45.

4.

fzpNkjhtpahh;

Vyhjp (5 ghly;fs;)
gh. vz;. 9> 15> 32> 36> 45.

myF - 2

nra;As; (20 kzpNeuk;)

rq;f ,yf;fpak;
t.vz;
5. fakdhh;

6.

MrphpaH

ghlg;gFjp
ew;wpiz (3 ghly;fs;)

Fjpiuj;jwpadhh;

ghiyj;jpiz

kUjd; ,sehfdhh;

gh. vz;. 293> 296> 362.

Mjpke;jpahh;

FWe;njhif (5 ghly;fs;)

Myq;Fb tq;fdhh;
gLkuj;J NkhrpfPudhh;

kUjj;jpiz
gh. vz;. 31> 45> 75> 93> 354.

ms;Sh; ed;Ky;iyahh;
faj;J}h; fpohh;
7.

mk;%tdhh;

Iq;FWE}W (5 ghly;fs;)
nea;jy;;jpiz - jha;f;F ciuj;j gj;J
gh. vz;. 101> 103> 105> 107> 108.

8.

gf;FLf;if ed;fzpahh;

GwehD}W (3 ghly;fs;)

xsitahh;

gh. vz;. 194> 206> 280.

khNwhf;fj;J eg;griyahh;
9.

Fkl;^h;f;fz;zdhh;

gjpw;Wg;gj;J (3 ghly;fs;)
gh. vz;. 13> 16. 18

myF - 3

,yf;fzk; ( 6

1. njhy;fhg;gpak;

kzpNeuk; )
- nghUsjpfhuk;
nka;gg
; hl;bay;
(E}w;gh vz;;. 1 – 11)

myF - 4

,yf;fpa tuyhW (17 kzpNeuk;)

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;
myF - 5 ciueil
t.vz;.

(22 kzpNeuk;)

Mrphpah; ngah;

E}ypd; ngah;

1. kapiy rPdp. Ntq;flrhkp

2. I. Jiuuh[d;
3. Nguh.g.KUfd;

jiyg;G

goq;fhyj; jkpoh; thzpfk;

jpUf;Fwspy; mwptpay;
njhopy;El;gk;
Gjpa Nehf;fpy;
gonkhopfs;

jpUf;Fwspy;
Ntshz;ik
gonkhopAk;
fy;tpAk;

4. v];. md;rh; \h jkpOk; gpw JiwfSk;
5. Nguh Kidth; m.Nldp]; fl;Liuf; fsQ;rpak;

jkpopy; mwptpay;
fUj;Jf;fs;
jkpo; ,yf;fpaj;jpy;
kUj;Jtk;

jd;Kaw;rpg; gbg;G (ehlfk;;)
Mrphpah; ngah;
1. ,d;Fyhg;

E}ypd; ngah;
xsit
,uz;lhk; gUtk;

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

#shkzpg;gl
yk;
(35 ghly;fs;)

gf;jp

2

jpUts;StH

jpUf;Fws;
1.ntFshik31
2.Fwpg;gwpTWj;
jy;- 128

gz;G

3

ngha;ifahH

,d;dpiy
(5 ghly;fs;)
gh.vz;. 5> 15>
26> 33> 45.

mwk;

4

fzpNkjhtpa Vyhjp
hh;
(5 ghly;fs;)
gh.vz;. 9> 15>
32> 36> 45.

mwk;

fk;guhkhazk;Re;jufhz;lk;
Kjd;ikg;gjpg;ghrphpah;
Nguh.m.r.Qhdrk;ge;jk;
>
fk;gd; mwepiy>
Nfhit - 37
K. gjpg;G - 1994
gjpndz;fPo;f;fzf;F
E}y;fs;-%yKk;
ciuAk;
njhFg;ghrphpah;
v];. nfskhhP]t
; hp
Gyth; ntw;wpaofd;
mth;fspd;
Ma;TiuAld;>
rhujh gjpg;gfk;>
nrd;id – 4
K. gjpg;G - 2009
gjpndz;fPo;f;fzf;F
E}y;fs;-%yKk;
ciuAk;
njhFg;ghrphpah;
v];. nfskhhP]t
; hp
Gyth; ntw;wpaofd;
mth;fspd;
Ma;TiuAld;>
rhujh gjpg;gfk;>
nrd;id – 14
K. gjpg;G - 2009
gjpndz;fPo;f;fzf;F
E}y;fs;%yKk; ciuAk;
njhFg;ghrphpah;
v];. nfskhhP]t
; hp
Gyth; ntw;wpaofd;
mth;fspd;
Ma;TiuAld;>
rhujh gjpg;gfk;>
nrd;id – 14
K. gjpg;G - 2009

myF - 2

(nra;As; - 20 kzpNeuk;)

rq;f ,yf;fpak;
t.
MrphpaH
vz;
5
1.fakdhh;
2.Fjpiuj;jwpadh
h;
3.kUjd;,sehf
dhh;

ghlg;gFjp

tpOkpak;

ew;wpiz
(3 ghly;fs;)
ghiyj;jpiz
gh.vz;. 293>
296> 362.

tho;tpa
y;

1.Mjpke;jpahh;
2.Myq;Fbtq;fd
hh;
3.gLkuj;JNkhrpfP
udhh;
4.ms;Sh;
ed;Ky;iyahh;
5.faj;J}h; fpohh;

FWe;njhif
(5 ghly;fs;)
kUjj;jpiz

tho;tpa
y;

7

mk;%tdhh;

8

1.gf;FLf;if
ed;fzpahh;
2.xsitahh;
3.khNwhf;fj;J
eg;griyahh;

Iq;FWE}W
(5 ghly;fs;)
nea;jy;;jpiz
jha;f;F
ciuj;j gj;J
gh.vz;.101>
103> 105> 107>
108.
GwehD}W
(3 ghly;fs;)
gh.vz;. 194>
206> 280>

6

gh.vz;. 31>
45> 75> 93>
354.

gjpg;Gk; Mz;Lk;
ew;wpiz %yKk; ciuAk;
gjpg;ghrphpah;
tpj;Jthd; m. Ntq;fluhkd;
kfhkNfhghj;jpaha lhf;lh;
c.Nt. rhkpehijah; E}y;
epiyak;> nrd;id – 90
,.gjpg;G – 1997
gf;. 530> 535> 657
FWe;njhif
(%yKk; ciuAk;)
kfhkNfhghj;jpaha lhf;lh;
c.Nt. rhkpehijah;.
fgPh; mr;rfk;> nrd;id
,. gjpg;G -1947

tho;tpa
y;

rq;f ,yf;fpak;-Iq;FWE}W
(Kjy; gFjp)
(%yKk; ciuAk;)
c.M. Gyth; m. khzpf;fdhh;
th;j;jkhdd; gjpg;gfk;>
nrd;id - 17
K. gjpg;G - 1999

cyf
,ay;G

GwehD}W (%yKk; ciuAk;)
(,uz;lhk; gFjp)
c.M. Gyth; m. khzpf;fdhh;
th;j;jkhdd; gjpg;gfk;>
nrd;id - 17
K. gjpg;G – 1999

9

Fkl;^h;
fz;zdhh;

myF - 3

ntd;wpr;
rpwg;G
nfhilr;
rpwg;G

gjpw;Wg;gj;J
(%yKk; ciuAk;)
c.M. Gyth; m. khzpf;fdhh;
th;j;jkhdd; gjpg;gfk;>
nrd;id-17
K. gjpg;G – 1999
gf;. 31> 58-59> 71-72

,yf;fzk; (6 kzpNeuk;)

t.vz;
MrphpaH
1
njhy;fhg;gpah;

myF - 4

gjpw;Wg;gj;J
(3 ghly;fs;)
gh.vz;. 13>
16. 18

ghlg;gFjp
nghUsjpfhuk;
nka;gg
; hl;bay;
(E}.vz;;. 1–11)

gjpg;Gk; Mz;Lk;
njhy;fhg;gpak; - ,sk;G+uzu;
%d;whk; gFjp> nghUsjpfhuk;>
g.M. Nguh.K. rz;Kfk; gps;is
Ky;iyepiyak;> nrd;id-17
%.gjpg;G - 2000

,yf;fpa tuyhW (6kzpNeuk;)

ghh;it E}y; : tifik Nehf;fpy; jkpo; ,yf;fpa tuyhW
t.vz;
MrphpaH
1
Kidth;
ghf;aNkhp

ghlg;gFjp
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;

myF - 5 ciueil

(22 kzpNeuk;)

t.vz;
MrphpaH
1
kapiy rPdp.
Ntq;flrhkp

ghlg;gFjp
jkpo;ehl;L
thzpfh;

gjpg;Gk; Mz;Lk;
tifik Nehf;fpy;...
jkpo; ,yf;fpa tuyhW
epA+nrQ;Rhp Gf;`T];
(gp)ypl;
nrd;id - 98
I.gjpg;G 2013

tpOkpak;
gjpg;Gk; Mz;Lk;
thzpgk; goq;fhyj; jkpoh;
thzpfk;
epA+nrQ;Rhp
Gf;`T];(gp)ypl;
nrd;id - 2
K.gjpg;G 1974>
gf;. 33-56

2

I. Jiuuh[d;

3

Nguh. g.KUfd;

4

v];.md;rh; \h

5

Nguh m.
Nldp];

jpUf;Fwsp tptrhak; jpUf;Fwspy;
y;
mwptpay; njhopy;El;gk;
Ntshz;ik
g.M. lhf;lh; NrNahd;
kapiy jpUts;Sth;
jkpo;r;rq;fk;> nrd;id 4
K.gjpg;G 2003>
gf;. 68-87
gonkhopAk;
fy;tp
Gjpa Nehf;fpy;
fy;tpAk;
gonkhopfs;.
‘FwpQ;rp’
nrd;id - 10
K. gjpg;G 1991> gf;.113124
jkpopy;
mwptpay; jkpOk; gpw JiwfSk;
mwptpay;
g.M. Kidth;
fUj;Jfs;;
e.fbfhryk;
cyfj;jkpohuha;r;rp
epWtdk;
nrd;id - 113
K.gjpg;G 1994
gf;. 73 - 81
jkpo;
kUj;Jt fl;Liuf; fsQ;rpak;
,yf;fpaj;
k;
epA+nrQ;Rhp Gf; `T];
jpy;
nrd;id - 98
kUj;Jtk;
,.gjpg;G 2005>
gf;. 57-75

jd;Kaw;rpg; gbg;G (ehlfk;;)
t.vz;
1

MrphpaH
,d;Fyhg;

ghlg;gFjp
xsit

tpOkpak;
njhd;kk;

gjpg;Gk; Mz;Lk;
ntspaPL - mfuk;>
jQ;rhT+h; - 7
%. gjpg;G 2006

ghlj;jpl;lk;
gFjp IV - mbg;gilj;jkpo;
(gpwnkhop gapy;NthUf;FhpaJ)
Kjw;gUtk;
2019 - 2020 Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ
Subject code : NME19B1

CREDITS - 2 (28 kzpNeuk;)

nghUslf;fk;
ghlk; 1

:

caph; vOj;Jf;fs; - caph; vOj;jpy; njhlq;Fk;
nrhw;fs; - caph; vOj;J tiffs;

ghlk; 2

:

nka; vOj;Jf;fs; - nka; vOj;jpy; mikAk;
nrhw;fs; - nka; vOj;J tiffs;

ghlk; 3

:

caph;nka; vOj;Jf;fs; - caph;nka; vOj;J
tha;gg
; hL - caph;nka; vOj;Jr; nrhw;fs; - Ma;j vOj;J
- Ma;j 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;fs; - goq;fs; - gwitfs; tpyq;Ffs;

ghlk; 7

:

cwTr;nrhw;fs; - cly; cWg;Gfs; - epwq;fs; Ritfs; - jpirfs;

ghlk; 8

:

xypNtWghLfSk; nghUs; NtWghLfSk;

ghlk; 9

:

vOj;Jf;fis Kiwg;gLj;Jjy>; குறிலை நெடிைாக மாற்றுதல்

ghlk; 10

:

Mj;jp#b

ghlk; 11

:

jd;tptuf;Fwpg;G (gapw;rp)

ghlj;jpl;lk;
gFjp IV - mbg;gilj; jkpo;
(gpwnkhop gapy;NthUf;FhpaJ)
,uz;lhk;gUtk;
2019 - 2020 Mk;; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ
CREDITS - 2 (28 kzpNeuk;)

Subject code : NME19B2

nghUslf;fk;
ghlk; 1

:

jpiz

ghlk; 2

:

xUik> gd;ik

ghlk; 3

:

xnuOj;J xUnkhop > rpd;dq;fs;

ghlk; 4

:

xypf;Fwpg;Gr;nrhw;fs;

ghlk; 5

:

fiyr;nrhw;fs;

ghlk; 6

:

fhyq;fs;

ghlk; 7

:

nrhw;fisj; Njh;en
; jLj;jy;

ghlk; 8

:

ghly;fs;

ghlk; 9

:

gonkhopfs;

ghlk; 10

:

jpUf;Fws;

ghlk; 11

:

fij Nfl;Nghk;

ghlk; 12

:

fbjk; vOJjy; (gapw;rp)

,

mbg;gilj;jkpo;
Neh;g;gpd;D}l;lj; Njh;T
Subject Code : NME19B1, NME19B2

CREDITS - 2
nkhj;j kjpg;ngz;fs; : 50

2019-2020-Mk; fy;tpahz;L Kjy; NrUk; mbg;gilj; jkpo; khztpahpd; Kjy; kw;Wk;
,uz;lhk; gUtj; Njh;Tfs; Neh;gg
; pd;D}l;lj; Njh;thfg; gpd;gw; றப்படுfpd;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
thrpg;Gj; jpwd; - 25
Ghpjy; jpwd; - 25

COURSE NAME
COURSE
NUMBER
NME19A1

L T P Credit

PART - IV ADVANCED TAMIL PAPER - I

UG (Part1V 28 4 Tamil)

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 light against the poverty and sensitize
their social thinking

4.

Teach the Scientific truth and traditional name of animals and plants.

Course Outcomes
On the successful completion of the course, students will be able to
CO
CO Statement
Number
co1 Describe and discriminate the concepts of Poem

Knowledge
Level
K1, K2

co2 Illustrate human relationship through Bakthi literature

K2

co3 Interpret Nannool grammar

K2

co4 Describe Letter Writing and explain the importance of defend them

K2

co5 Discriminate leadership qualities through various essays and Short
Stories

K2, K3

Mapping with Programme Outcomes
COs
PO1
PO2
PO3
PO4

PO5

co1 Strong Strong

Strong

Strong

Strong

co2 Strong Strong

Strong

Strong

Strong

co3 Strong Medium Medium Medium Medium

2

co4 Strong Strong

Medium Strong

Strong

co5 Strong Strong

Strong

Strong

Strong

S- Strong; M-Medium; L-Low
பாடத்திட்டம்
பகுதி - IV

ேிறப்புத்தமிழ் தாள் - I

2019 - 2020- ஆம் கல்வியாண்டு முதல் சேர்சவார்க்குரியது
(நேய்யுள்,gf;jp இைக்கியம், இைக்கணம்,fbjk; ,உலைெலட,விண்ணப்பமடல்)

Subject Code subject code: NMENME 19A1
CREDITS - 2

முதல் பருவம்

அைகு: 1 நேய்யுள்

(28 மணி செைம்)

(7 மணி செைம்)

ஆசிரியர்

கவிதை

பாைதிதாேன்

:

உைக ஒற்றுலம
புதிய உைகு நேய்சவாம்
(பாைதிதாேன் கவிலதகள்)

கவிமணி சதேிக விொயகம் பிள்லை

: நபண்ணின்

கவிஞர்தாமலை

: தீர்ப்பு

கவிஞர் கனிநமாop

:

கருவலற

அைகு : 2 - ேிற்றிைக்கியம், பக்தி இைக்கியம்

முக்கூடற்பள்ளு

:

நபருலமகள்

வாேலன

(7 மணி செைம்)

முக்கூடற்பள்ளு

அபிைாமிபட்டர்

:

அபிைாமி அந்தாதி

திருஞானேம்பந்தர்

:

சதவாைம்

ஆண்டாள்

:

ொச்ேியார் திருநமாழி

அைகு - 3 - இைக்கணம் ( 3 மணி செைம்)

1. ென்னூல் - எழுத்ததிகாைம்

அைகு - 4 - கடிதங்கள் (6 மணி செைம்)

1. சுற்றுைாவில் கைந்து நகாள்ை ஒப்புதலும் பணமும் சகட்டுத் தந்லதக்கு மடல்
2. சுற்றுைாவில் கண்டு கைித்த காட்ேிகலைப் பற்றி ெண்பனுக்கு மடல்
3. நேய்தித் தாளுக்குச் நேய்தி எழுதி அனுப்புதல்

அைகு-5 - உலைெலட (5மணிசெைம்)
ஆசிரியர் பெயர்

தவத்திரு நபான்னம்பை
அடிகைார்

நவ.இலறயன்பு

நூலின் பெயர்

வாழ்வியல் சொக்கில்
ேமயமும் ேமுதாயமும்

வாழ்க்லகசய ஒரு வழிபாடு

கட்டுதைத்ைதலப்பு

குழந்லதகலை
அைவலணப்சபாம்

கருலணசய
கடவுட்தன்லம

கவிஞர் கவிதாேன்

நதாட்டுவிடும் தூைம்தான்
நவற்றி

பிறந்தது நவல்வதற்சக

கு.நவ.பாைசுப்பிைமணியன் அண்ணல் அப்துல் கைாம்

இலைஞர்கைின் ஆோன்

தன்முயற்ேிப் படிப்பு (ேிறுகலத)
ஆசிரியர் பெயர்

நூலின் பெயர்

கட்டுதைத்ைதலப்பு

நதா.ஆ.பக்தவக்ேைம்
சவணுசகாபால்
ஆர்.சக.ேதீஷ் குமார்

ஈோப் ெீதிக்கலதகள்
முல்ைா கலதகள்

மானின் நகாம்புகளும் கால்களும்
லதயற்காைனுக்கு உலழப்பின்
உயர்லவ உணர்த்திய முல்ைா

ென்நனறிக்கலதகள்

ென்நனறிக்கலதகள்

நதா.ஆ.இைங்கதிர்

மரியாலத ைாமன்

உதயணன்

அன்பினால் எல்ைாம் ெடக்கும்
ொன்கு திருடர்கள்

கலதகள்

ேிறப்புத்தமிழ்
முதல் பருவம்

அைகு - 1 நேய்யுள் - கவிலத (7 மணி செைம்)

வ.எண்
1

ஆேிரியர்
பாைதிதாேன்

தலைப்பு
உைக ஒற்றுலம
புதிய உைகு

TOTAL HOURS -28

விழுமியம்
ஒருலமப்பாடு

நேய்சவாம்

பதிப்பும் ஆண்டும்
ஸ்ரீ இந்து பப்ைிசகஷன்
2.முத்துக்கிருஷ்ணன்
நதரு ,எண் 1040,

(பா.116)

பாண்டிபோர்,

தியாகைாயர் ெகர்

,நேன்லன -17,

முதற்பதிப்பு -டிேம்பர் -1992
2

கவிமணி சதேிக

நபண்ணின்

விொயகம் பிள்லை

நபருலமகள்

(பா.740,741,742,744,745)

நபண்ணியம்

முல்லைெிலையம்
9, பாைதிெகர்

முதற்நதரு,

நேன்லன -17,

தி.ெகர்,

மறுபதிப்பு -2009

3

கவிஞர் தாமலை

தீர்ப்பு

தீர்ப்பு

(பா.24)

குமைன் பதிப்பகம்
19,கண்ணதாேன் ோலை,
தி.ெகர்,

நேன்லன -17,

ொன்காம் பதிப்பு
டிேம்பர் -2009
4

கவிஞர் கனிநமாழி

கருவலற வாேலன

(பா.75)

தாய்லம

காவ்யா,16 2வது
குறுக்குத்நதரு,

சகாடம்பாக்கம், நேன்லன-24.
இைண்டாம் பதிப்பு- சம 2011

அைகு - 2 நேய்யுள் - ேிற்றிைக்கியம், பக்தி இைக்கியம் (7 மணி செைம்)
வ.எண்
5

ஆேிரியர்

தலைப்பு

விழுமியம்

பதிப்பும் ஆண்டும்

முக்கூடற்பள்ளு

நெல்வலககள்

விவோயம்

ோைதா பதிப்பகம்

(பா.68,108)
6

அபிைாமிபட்டர்

நேன்லன-14.

ொன்காம் பதிப்பு-

அபிைாமி அந்தாதி
(பா.22,23,24,25,35)

பக்தி

2011

தி. ைிட்டில் ப்ைவர் கம்நபனி
நேன்லன-17-திருச்ேி.2
மறு அச்சு - 1991

7

திருஞானேம்பந்தர்

சதவாைம்

சகாைறு பதிகம்

பக்தியின்

ென்லமகள்

ேதுைா பதிப்பகம்

66 - நேங்குந்தர் வதி,
ீ
சோமங்கைம், நேன்லன - 109

8

ஆண்டாள்

ொச்ேியார்

திருமால்

திருநமாழி

லகயிலுள்ை

(பா.567,568,570)

ேங்கின்

வர்த்தமானன் பதிப்பகம்
40,ேசைாஜினி நதரு, தி.ெகர்,
நேன்லன -17,

நபருலம

அைகு - 3 நேய்யுள் - இைக்கணம் (3 மணி செைம்)
வ.எண்
9

ஆேிரியர்
பவணந்திமுனிவர்

தலைப்பு
ென்னூல்-எழுத்திகாைம்
மாணாக்கர் வைைாறு,

பதிப்பும் ஆண்டும்
நதன்னிந்திய லேவ ேித்தாந்த
நூற்பதிப்புக் கழகம்

மாணாக்கர் வலக,

154,டி டி சக ோலை,

மாணாக்கர் ஆகாதவர்,

ஆழ்வார்சபட்லட,நேன்லன.18

பாடங்சகட்கும் வைைாறு.
(பக் :30,31,32,33,34)

அைகு - 4 கடிதங்கள் (6 மணி செைம்)
1. தந்லதக்கு மடல் - சுற்றுைாவில் கைந்து நகாள்ை ஒப்புதலும் பணமும் சகட்டல்.
2. ெண்பனுக்கு மடல் 3. நேய்தித் தாளுக்கு

சுற்றுைாவில் கண்டுகைித்த காட்ேிகள்.
நேய்தி எழுதி அனுப்புதல்

பதிப்பும் ஆண்டும் : அசடான் பப்ை ீஷிங் குரூப், 27/1173 மாத்ருபூமி,

திருவனந்தபுைம்.695035

அைகு - 5 உலைெலட (5 மணி செைம்)

வ.எண்
1

ஆேிரியர்

தலைப்பு

விழுமியம்
குழந்லத வைர்ப்பு

பதிப்பும் ஆண்டும்

தவத்திரு நபான்னம்பை

குழந்லதகலை

அடிகைார்

அைவலணப்சபாம்

பாண்டிபோர்

பக்:53

தியாகைாயர்

(பக் : 53-59)

ஸ்ரீநேண்பகா பதிப்பகம்,

ெகர்,நேன்லன -17,
இைண்டாம் பதிப்பு -2006

2

நவ.இலறயன்பு

கருலணசய

வழிபாடு கருலண

கடவுட்தன்லம

20,ைாஜ வதி,
ீ

(பக் : 90-98)

ஏழாம் பதிப்பு -2011

பக்:90
3

கவிஞர் கவிதாேன்

விஜயா பதிப்பகம்,
சகாயம்புத்தூர்.1

பிறந்தது

தன்னம்பிக்லக

நவல்வதற்சக

குமைன் பதிப்பகம்
19,கண்ணதாேன் ோலை,

(பக்:83-87)

தி.ெகர்,

நேன்லன -17,

இைண்டாம் பதிப்பு :
டிேம்பர் - 2011
4

கு.நவ.பாைசுப்பிைமணியன்

இலைஞர்கைின்

எழுச்ேி

ஆோன் (பக்:21-32)

எஸ்.எஸ்.சக.
பப்ைிஷர்ஸ்,

நேன்லன

முதல் பதிப்பு - 2015

தன்முயற்ேிப் படிப்பு (ேிறுகலத)

வ.எண்
1

நூல் நபயர்
ஈோப்

ெீதிக்கலதகள்

தலைப்பு

விழுமியம்

மானின் நகாம்புகளும்

அழகு ஆபத்து

கால்களும்

பதிப்பும் ஆண்டும்
ைிசயா புக் பப்ைிஷர்ஸ்,

1047,அரும்பாக்கம்,நேன்லன.106.

(பக்:38-40)
2

முல்ைா

இைண்டாம் பதிப்பு - ஜூன் -2006

லதயற்காைனுக்கு

கலதகள்

உலழப்பின் உயர்லவ

உலழப்பின்

உணர்த்திய முல்ைா

உயர்வு

ென்நனறிக்

அன்பினால் எல்ைாம்

அன்பு

கலதகள்

ெடக்கும் (பக்:13-14)

மரியாலத

ஒரு கிழவியும் ொன்கு

ைாமன்

திருடர்களும் (பக்:05-13)

ஸ்ரீபாைா BOC ஆப்நேட்

காைண்டர்ஸ், ேிவகாேி

(பக்:14-16)
3
4

கலதகள்

கைா ஆப்நேட் காைண்டர்ஸ்,
ேிவகாேி.626189

தீர்ப்பு

விஜயா பதிப்பகம், 20,ைாஜ வதி,
ீ
சகாயம்புத்தூர்.01
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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 light against the poverty and sensitize
their social thinking
4. Teach the Scientific truth and traditional name of animals and plants.
Course Outcomes
On the successful completion of the course, students will be able to

-

2

CO
Number

CO Statement

co 1

Knowledge
Level
K1, K2

Describe and discriminate the concepts of Poem

co.2 Illustrate human relationship through Sangam literature

K2

co.3 Interpret Nannool grammar

K2

co.4 Describe Letter Writing and explain the importance of defend them

K2

co.5 Discriminate leadership qualities through various essays and Short
Stories

K2, K3

Mapping with Programme Outcomes
COs
PO1
PO2
PO3
PO4
co 1

PO5

Strong Strong

Strong

Strong

Strong

co.2 Strong Strong

Strong

Strong

Strong

co.3 Strong Medium Medium Medium Medium
co.4 Strong Strong

Medium Strong

Strong

co.5 Strong Strong

Strong

Strong

Strong

S- Strong; M-Medium; L-Low
பாடத்திட்டம்
பகுதி - IV

ேிறப்புத்தமிழ் தாள் - II

2019 - 2020- ஆம் கல்வியாண்டு முதல் சேர்சவார்க்குரியது
(நேய்யுள்,ேங்க இைக்கியம், இைக்கணம், ,உலைெலட,விண்ணப்பமடல்)

Subject Code : NME19A2

CREDITS - 2

இைண்டாம் பருவம் (28 மணி செைம்)
அைகு: 1 நேய்யுள் (7 மணி செைம்)
1. ெீதி இைக்கியம்

; நகான்லற சவந்தன்

21-30 (10) பாடல்கள்)

:

நவற்றிசவற்லக(ெறுந்நதாலக)
1-10 (10)பாடல்கள்

2. திருக்குறள்

: அன்புலடலம (அதிகாைம்-8)

அைகு : 2 நேய்யுள் (7 மணி செைம்)
1. ேங்க இைக்கியம்

:

ெற்றிலண,(1) பாடல்
பா:131

:

குறுந்நதாலக,(1) பாடல்
பா:202,

:

புறொனூறு,(2) பாடல்கள்
பா:187, ,204

அைகு - 3 இைக்கணம் (3 மணி செைம்)
1.

ென்னூல்

அைகு-4

:

எழுத்திகாைம் (பா:4,5,6,7,8,13)

உலைெலட (5 மணிசெைம்)

1. தமிழர் வைம்
ீ

:

வைவிலையாட்டு
ீ

2. பல்துலறகைில் மகைிர்

:

நதாண்டு ெிறுவனங்கைில் மகைிர்

அைகு - 5 விண்ணப்ப மடல் ( 6 மணி செைம்)
1

குடிெீர், ோலை, சவண்டி விண்ணப்பம்

2. நூைகம், நதருவிைக்கு சவண்டி விண்ணப்பம்

தன்முயற்ேி படிப்பு (ேிறுகலத)
1.இலையுதிர் காைம்

:

2.உழவு மாடுகள்

:

அம்மாசவாட நேவப்பு சேை
விடிந்தால் தீபாவைி

நபாருைடக்கம்
ேிறப்புத்தமிழ் - இைண்டாம்பருவம்
அைகு - 1 நேய்யுள்
கவிலத (7 மணி செைம்)
வ.எண்

1

ஆேிரியர்
ஒைலவயார்

TOTAL HOURS - 28
தலைப்பு

விழுமியம்

நகான்லற சவந்தன்

ெீதிநெறி

21-30 பாடல்கள்

பதிப்பு
ஆதிலை பதிப்பகம்,

17,பழனியப்பா

ெகர்,இைாமொதபுைம்,சகா
லவ- 641045

இருபதாம் பதிப்பு :2018
(பக்:17)
2

அதிவர்ைாம
ீ
பாண்டியன்

நவற்றிசவற்லக
(ெறுந்நதாலக)

ெீதிநெறி

ஆதிலை பதிப்பகம்,
17,பழனியப்பா

1-10 பாடல்கள்

ெகர்,இைாமொதபுைம்,சகா
லவ- 641045

இருபதாம் பதிப்பு :2018
பக்:64
3

திருவள்ளுவர்

திருக்குறள்

அன்பு

ோைதா பதிப்பகம் ஜி-4,

அன்புலடலம

ோந்தி அடுக்ககம்,3,ஸ்ரீ

கிருஷ்ணாபுைம் நதரு,
ைாயப்சபட்லட,நேன்லன14 முதல் பதிப்பு: 2002
பக்:29-31

அைகு - 2 நேய்யுள்
ேங்க இைக்கியம் (7 மணி செைம்)
வ.எண்
5

ஆேிரியர்
உசைாச்ேனார்

தலைப்பு

விழுமியம்

ெற்றிலண, பாலை-

காதல்

பதிப்பு
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்,

பா:131

உஸ்மான் ோலை, தி. ெகர்,
நேன்லன.17

முதல் பதிப்பு: 1999
(பக் :270)
6

அள்ளூர்

குறுந்நதாலக,

ென்முல்லையார்

பாலை-பா:202

காதல்

வர்த்தமானன் பதிப்பகம்,
உஸ்மான் ோலை, தி. ெகர்,
நேன்லன.17

முதல் பதிப்பு -1999
(பக் :270)
7

ஒைலவயார்

புறொனூறு, (பா:187)

ொட்டுப்பற்று

வர்த்தமானன்

பதிப்பகம்,

உஸ்மான் ோலை, தி. ெகர்,
நேன்லன.17

முதல் பதிப்பு : - 1999
(பக் : 204)
8

கலழதின்யாலன
யார்

புறொனூறு, (பா:204)

ஈலகத்திறன்

வர்த்தமானன்

பதிப்பகம்,

உஸ்மான் ோலை, தி. ெகர்,
நேன்லன.17

முதல் பதிப்பு : -1999
(பக் : 14)

அைகு - 3
வ.எண்
9.

இைக்கணம் ( 3 மணி செைம்)

ஆேிரியர்

தலைப்பு

பதிப்பும்

ஆண்டும்

பவணந்திமுனி

ென்னூல்-எழுத்திகாைம்

அப்பர் பதிப்பகம்,3/401 வள்ைைார்

வர்

நூைினது வைைாறு

நதரு,அண்ணா ெகர், நேன்லன-55 முதல்

வழிநூல்

(பக் :37-43)

முதல்நூல்

பதிப்பு- ஆகஸ்டு 2009

ோர்புநூல்
பத்தழகு

(நூற்பா:4,5,6,7,8,13)

அைகு - 4 உலைெலட ( 5 மணி செைம்)
வ.எண்

ஆேிரியர்

தலைப்பு

10.

ைா.பி.சேதுபிள்

வைீ விலையாட்டு

விழுமியம்
தமிழர் வைம்
ீ

லை

பதிப்பு ஆண்டும்
பழனியப்பா பிைதர்ஸ்
சகானார் மாைிலக

14,பீட்டர்ஸ் ோலை,
நேன்லன .14

பதின் மூன்றாம் பதிப்பு -2017
(பக் :77)
11.

பல்துலறகைி

நதாண்டு

நபண்கைின்

மயிலைத் திருவள்ளுவர்

ல் மகைிர்

ெிறுவனங்கைில்

வைர்ச்ேி

தமிழ்ச்ேங்கம் 4

மகைிர்

,கிழக்கு மாட வதி
ீ ,
மயிைாப்பூர், நேன்லன.4

முதல் பதிப்பு : டிேம்பர்- 2003
(பக் :47)

அைகு - 5 விண்ணப்ப மடல்

( 6 மணி செைம்)

1. குடிெீர், ோலை, சவண்டி விண்ணப்பம்
2. நூைகம், நதருவிைக்கு சவண்டி விண்ணப்பம்
தன்முயற்ேிப் படிப்பு (ேிறுகலத)
வ.எண்
1

நூல் நபயர்
இலையுதிர்
காைம்

தலைப்பு
அம்மாசவாட

நேவப்பு சேை

விழுமியம்
நபண்ணியம்

பதிப்பு ஆண்டும்
கி.பழனிோமி(ஞானி)
24,வி.ஆர்.வி

ெகர்,ஞானாம்பிலக
ஆலை(அஞ்ேல்)

சகாயம்புத்தூர் .29
(பக்:38)
2

உழவுமாடுகள்

விடிந்தால் தீபாவைி

ஒருலமப்பாடு

ேந்திைா கிருஷ்ணன்
அனுைாதா பப்ைிசகேன்
தமிழ் செயம்

123,காை ீசுவைர்
ெகர்,சகாயம்புத்தூர்.9

முதற் பதிப்பு: டிேம்பர்-2002
(பக் :125)

Course Designers:
1. HOD
2. All Faculties

COURSE
NUMBER
VTM1901

COURSE NAME
PART - I TAMIL PAPER - I

L T P Credit
UG (Part-1
41 4
Tamil)

-

3

Preamble
1. To educate traditional Values through Ancient Literature and Create patriotic feeling by
teaching heroic poetry
2.
3.
4.

To prepare Students to adopt Social Values and etiquette from ethic literature
Insist the value of human life, make students to light against the poverty and sensitize
their social thinking
Teach the Scientific truth and traditional name of animals and plants.

Course Outcomes
On the successful completion of the course, students will be able to
CO
CO Statement
Number
co 1
co.2
co.3

Describe and discriminate the concepts of Poem
Illustrate human relationship through Bakthi Illakiyam

Knowledge
Level
K1, K2
K2
K2

Interpret Tholkappiyam grammar

co.4 Describe history of literature and explain the importance of defend them

K2

co.5 Discriminate leadership qualities through various essays and Short Story

K2, K3

Mapping with Programme Outcomes
COs
PO1
PO2
PO3
PO4

PO5

co 1
co.2

Strong Strong

Strong

Strong

Strong

Strong Strong

Strong

Strong

Strong

co.3 Strong Medium Medium Medium Medium
co.4 Strong Strong
co.5

Strong Strong

Medium Strong

Strong

Strong

Strong

Strong

S- Strong; M-Medium; L-Low

ghlj;jpl;lk;
njhopw;fy;tp
gFjp – I
jkpo;j;jhs;-1
2019 -2020 -Mk; fy;tpahz;L Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ
(nra;As;>,yf;fzk;>,yf;fpatuyhW>ciueil(jd;Kaw;rpg;gbg;G)rpWfij)
subject code: VTM1901

(41 kzpNeuk;)

CREDITS-3
Kjw;gUtk;

nghUslf;fk;
myF :1 nra;As; ( 9 kzpNeuk;)
Mrphpah;

ftpij

1. ghujpjhrd;

-

Kd;NdW

2. K.Nkj;jh

-

Rajhprdk;

3. ry;kh

-

vd; G+h;tf
P tPL

4. ftpjhrd;

-

Vkhw;wq;fis Vkhw;wptpL

myF : 2 nra;As;-- gf;jp ,yf;fpak; (8 kzp Neuk;)
1. Re;juh; Njthuk;
2. FyNrfu Mo;thh;

-

jpUg;Gf;nfhspA+h; gjpfk;
-

(1>2>3>5>7)

ghly;fs; (5)

nghpajpUnkhop (649>650>651>652>654) ghly;fs; (5)

myF : 3 ,yf;fzk; (5 kzpNeuk;)
1. njhy;fhg;gpak;

-

kugpay;

(545-570 - E}w;gh 25)

myF : 4 ,yf;fpatuyhW (10 kzpNeuk;)

ghh;itE}y; : tifik Nehf;fpy; jkpo; ,yf;fpa tuyhW
Mrphpah;

: Kidth; ghf;aNkhp

1. kuGf;ftpij>GJf;ftpijfspd; 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. rpWfijapd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;
5. ciueilapd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;

myF : 5 ciueil ( 9 kzp Neuk;)
Mrphpah; ngah;

E}ypd; ngah;

fl;Liuj;jiyg;G

1. Kidth; ghf;fpaNkhp

Ma fiyfs;

2. Kidth; ghf;fpaNkhp

Ma fiyfs;

3. Kidth; gp NrJuhkd; Mw;Wg;gil,yf;fpaj;jpy;
jkpoh; tho;tpay;
4.Kidth; gp NrJuhkd; Mw;Wg;gil,yf;fpaj;jpy;

jkpoh; tho;tpay;

ePuhlw;fiy
fhjzpf; fiy
MilAk; gz;ghl;L
kuGfSk;
czTk;; tpUe;Njhk;gy

khz;GfSk;

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

E}ypd; ngah;

1. Kidth; K.Kj;JNtY

Nkhjpuf;fdT

2. nt.,iwad;G

moNfhmoF

3. mfpyd;

NtypAk; gapUk;

Kjw;gUtk;
nghUslf;fk;

fijapd;jiyg;G
kdpjg;gjh;fs;
ifKWf;Ff;fhhp
Kjy; yl;rpak;

myF - 1 nra;As; ftpij (9 kzpNeuk;)
t.vz; Mrphpah;
1.
ghujpjhrd;

ghlg;gFjp
Kd;Nd
; W

tpOkpak;
Kd;Nd
; w;wk;

2.

K.Nkj;jh

Rajhprdk;

,aw;if

3.

ry;kh

vd; G+h;tf
P tPL

jha;ik

4.

ftpjhrd;

Vkhw;wq;fis
Vkhw;wptpL

cah;thd
vz;zq;fs;

gjpg;Gk; Mz;Lk;
nre;jkpo;epiyak;>
,uhkr;re;jpuh Guk;>
GJfN; fhl;ilkhtl;lk;
28- gjpg;G-1989>
gf; - 145
Fkud; gjpg;gfk;
19>fz;zjhrd; rhiy>
jp.efh>;nrd;id17.,uz;lhk; gjpg;G 2004 gf; -55
fht;ah gjpg;gfk;
16>2-tJ FWf;Fj;njU
Nfhlk;ghf;fk;>
nrd;id-24>
,uz;lhk;gjpg;G : 2011.
gf;. 86.
Fkud; gjpg;gfk;
19>fz;zjhrd;
rhiy>
jp.efh>;nrd;id17.Kjy; gjpg;G 2017 gf; -103

myF - 2 nra;As; gf;jp ,yf;fpak; (8 kzpNeuk;)
t.vz; Mrphpah;
ghlg;gFjp
tpOkpak;
gjpg;Gk; Mz;Lk;
5.
Re;juh; Njthuk; jpUg;Gf;nfhspA+h; gjpfk; mtpehrp th;j;jkhdd; gjpg;gfk;
Ch;
V.Mh;>Mh;.
rpwg;G
fhk;gn
; sf;];>141>
c];khd; rhiy>
jpahfuhah; efh ;
nrd;id17 ,uz;lhk;
gjpg;G-1998; gf; 676
677;

6.

FyNrfuMo;thh; nghpajpUnkhop

jpUkhypd; gd;dpUjpUKiw
rpwg;G
g.M. Kidth;
r.Nt. Rg;gpukzpad;
kzpthrfh ;
gjpg;gfk; 31> rpq;fh;
njU> ghhpKid
nrd;id-600 018
ehd;fhk;gjpg;G :
2017 gf; -125

myF - 3 ,yf;fzk; (5 kzpNeuk;)
t.vz; Mrphpah;
ghlg;gFjp
7.
njhy;fhg;gpah; njhy;fhg;gpak;
kugpay; 25 E}w;gh

gjpg;Gk; Mz;Lk;
jpUney;Ntyp; njd;dpe;ja
irtrpj;jhe;j E}w;gjpg;Gf;
fofk;> jpUney;Ntyp - 6
Kjw;gjpg;G : 1963.
gf;. 545-570

myF - 4 ,yf;fpa tuyhW (10 kzpNeuk;)
t.vz;
Mrphpah;
ghlg;gFjp
8.
Kidth;
1.kuGf;ftpij>
ghf;fpaNkhp
GJf;ftpijapd; Njhw;wKk;
tsh;r;rpAk;
2.
irt ,yf;fpaj;jpd;
Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;
3.
itzt
,yf;fpaj;jpd; Njhw;wKk;
tshr;rpAk;
4.;rpWfijapd;
Njhw;wKk;tsHr;rpAk;
5. ciueilapd;
Njhw;wKk; tshr;rpAk;

gjpg;Gk; Mz;Lk;
tifik Nehf;fpy;
jkpo; ,yf;fpa
tuyhW> epa+
nrQ;Rhp (gp)ypl>;
41 B, rpl;Nfh
,z;l];Bhpay;
v];Nll;> mk;gj;J}h;>
nrd;id - 600 098.
Kjw;gjpg;G : 2008.

ghh;it E}y; : ghf;aNkhp, ‘tifik Nehf;fpy; jkpo; ,yf;fpatuyhW’

myF – 5 ciueil
t.vz; Mrphpah;
9.
Kidth;
;ghf;fpaNkhp;

10

Kidth;
ghf;fpaNkhp

11.

Kidth;
gp.NrJuhkd;

12

Kidth;.
gp.NrJuhkd;

(9 kzpNeuk;)
ghlg;gFjp
ePuhlw;fiy

tpOkpak;
gjpg;Gk; Mz;Lk;
tho;tpay; Mafiy
ghit gg;spNf\d;];
142>Ihd; fhd; rhiy>
,uhag;Ngl;il>
nrd;id-14>Kjy;
gjpg;G2007. gf;136
fhjzpf;fiy
tho;tpay; Mafiy
ghit gg;spNf\d;];
142> Ihd; fhd;
rhiy>
,uhag;Ngl;il>
nrd;id-14 Kjy;
gjpg;G 2007. gf; -170
MilAk;
tho;tpay; Mw;Wg;gil
gz;ghl;LkuGfSk;
,yf;fpaj;jpy;
jkpoh; tho;tpay;
epA+nrQ;RhpGf;`T];
41-B>rpl;Nfh
,z;lh]b; ay;
v];Nll;>mk;gj;J}h;>
nrd;id-98
Kjy; gjpg;G -2011
gf; -86
czTk;tpUe;Njhk;gy; tho;tpay; Mw;Wg;gil
khz;GfSk;
,yf;fpaj;jpy;
jkpoh; tho;tpay;
epA+nrQ;RhpGf;`T];
41-B>rpl;Nfh
,z;lh]b; ay;
v];Nll;>mk;gj;J}h;>
nrd;id-98
Kjy; gjpg;G -2011
gf; -105

jd;Kaw;rp gbg;G

(rpWfijfs;)

t.vz; Mrphpah;
1. Kidth;
K.Kj;J NtY

ghlg;gFjp
kdpjg;gjh;fs;

2.

nt.,iwad;G

ifKWf;Ff;fhhp

3.

mfpyd;

Kjy;
yl;rpak;

tpOkpak;
rkj;Jtk;

gjpg;Gk; Mz;Lk;
fsQ;rpak; gjpg;gfk;
2tJ>rjhrptj;njU
NfhghyGuk;>
nrd;id86. Kjy; gjpg;G 2003 gf; 50
RaKd;Ndw;wk; epA+nrQ;RhpGf;`T];
41-B>rpl;Nfh
,z;lh]b; ay;
v];Nll;>mk;gj;J}h;>
nrd;id-98>5Mk;
gjpg;G
2016 gf;
,yl;rpak;
Fkud; gjpg;gfk;
19>fz;zjhrd;
rhiy>
jp.efh>;nrd;id-17
,uz;lhtJ gjpg;G
2010 gf; 120

Course Designers:
HOD
All Faculties

1.
2.

COURSE
NUMBER
VTM1902

COURSE NAME
PART - I TAMIL PAPER - II

L

T P Credit

UG (Part41 4 1 Tamil)
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

3.
4.

Insist the value of human life, make students to light against the poverty and sensitize
their social thinking
Teach the Scientific truth and traditional name of animals and plants.

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

CO
Number
co 1
co.2
co.3

CO Statement

Describe and discriminate the concepts of Epics and ethnical literature
Illustrate human relationship through sangam literature

Knowledge
Level
K1, K2
K2
K2

Interpret Tholkappiyam grammar

co.4 Describe history of literature and explain the importance of defend them

K2

co.5 Discriminate leadership qualities through various essays and Novel

K2, K3

Mapping with Programme Outcomes
COs
PO1
PO2
PO3
PO4
co 1

PO5

Strong Strong

Strong

Strong

Strong

co.2 Strong Strong

Strong

Strong

Strong

co.3 Strong Medium Medium Medium Medium
co.4
co.5

Strong Strong
Strong Strong

Medium
Strong

S- Strong; M-Medium; L-Low

Strong

Strong

Strong

Strong

ghlj;jpl;lk; - njhopw;fy;tp
2019-20-Mk; fy;tpahzL; Kjy; Nrh;NthUf;FhpaJ
gFjp - I

jkpo;j;jhs;- II

(nra;As;> ,yf;fzk;> ,yf;fpa tuyhW> ciueil> FWehty;)
Sub Code : VTM1902

Credits : 3

,uz;lhk;gUtk; (41 kzpNeuk;)
myF - 1 nra;As; (9 kzpNeuk;)
1.kzpNkfiy
2.jpUf;Fws;

-

3.ehybahh;

-

myF – 2 (nra;As; -

tpohtiwf; fhij (60 thpfs;)
coT (mjp.> 104)

<if (gh.vz;. 10)
ngUik (gh.vz; : 19)
8 kzpNeuk;)

1. ew;wpiz
2. mfehD}W

-

fgpyh; - (gh. vz; : 65> 172)
fakdhh; - (gh. vz; : 17)

3. GwehD}W

-

fzpad; g+q;Fd;wdhh;
(gh.vz; : 184> 192)

4. gjpw;Wg;gj;J

-

ntd;wpr; rpwg;G (gh. vz; : 59)
(Mwhk; gj;J)

myF - 3 ,yf;fzk; (5kzpNeuk;)
1. njhy;fhg;gpak;
kugpay; caph; ghFghL
(E}w;gh - 571-578> 630-634)
myF - 4

,yf;fpa tuyhW(10kzpNeuk;)

1. fhg;gpaj;jpd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;
2. gjpndz;fPo;f;fzf;F E}y;fs;
3. rq;f ,yf;fpak; (vl;Lj;njhif)
4. ehtypd; Njhw;wKk; tsh;r;rpAk;

myF - 5
ciueil (9 kzpNeuk;)
1. kh. ,uhrkhzpf;fdhh; - ,yf;fpaj;jpy; Milfs;
(gj;Jg;ghl;L Muha;r;rp)
2. kh. ,uhrkhzpf;fdhh; -

,yf;fpaj;jpy; mzpfyd;fs;
(gj;Jg;ghl;L Muhar;rp)
3. lhf;lh; R. rf;jpNty; - ehl;Lg;Gwf;fiyfSk; iftpidg;
nghUl;fSk; (ehl;Lg;Gwtpay;)
4. Kidth; mKjd;
fiyfs; xd;iwf; fw;Wf;nfhs;
(mwk; vdg;gLtJ)
5. Kidth; ghf;aNkhp $e;jy; xg;gid
(Mafiyfs;)
jd; Kaw;rpg; gbg;G (FWehty;)
1. nghd;dPyd;
GJik nkhl;Lf;fs;

,uz;lhk; gUtk;
nghUslf;fk;
myF - 1 nra;As; (9 kzpNeuk;)
fhg;gpa ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpa ,yf;fpak;
t.vz; Mrphpah;
ghlg;gFjp
1.
rPj;jiyr;rhj;jdhh; kzpNkfiy
(tpohtiwf;fhij)

2.

jpUts;Sth;

jpUf;Fws; - coT
(mjp.> 104)

tpOkpak;
Kfthp
JwT
ckh gjpg;gfk;>
18> gtsf;fhuj;
njU> kz;zb>
nrd;id-600001>
Kjw;gjpg;G : 2001.
gf;. 8-11
tptrhak; ghpNkyofh ; ciu
rhujh gjpg;gfk;>
4> rhe;jp mLf;fk;>
3 = fpU\;zhGuk;
njU>
,uhag;Ngl;il>
nrd;id- 14.
Kjw;gjpg;G : 2002
gf;. 314-317)

3.

gJkdhh;ehybahh;
- gh.vz; :
(rkzh; vOjpaJ) <if
10 ngUik gh.vz; - 19

<if

Vfk; gjpg;gfk;>
m.vz;. 2964>
3>
gps;isahh;
Nfhapy;
njU>
,uz;lhk;
re;J>
Kjy;khb>
jpUty;y;pf;Nfzp>
nrd;id-600005.
Kjw;gjpg;G
:
2013. gf;. 81> 49

myF - 2 nra;As; (8 kzpNeuk;)
rq;f ,yf;fpak;
t.vz; Mrphpah;
4.
fgpyh;
Mrphpah; ngah;
njhpatpy;iy

ghlg;gFjp
ew;wpiz gh.
vz; : 65> 172

5.

fakdhh;

mfehD}W
gh. vz; : 17

6.

fzpad;g+q;Fd;wdhh; GwehD}W
gprpuhe;ijahh;
gh.vz; : 184> 192

7.

ew;nrs;isahh;

gjpw;Wg;gj;JMwhk;gj;J gh. vz;
: 59

tpOkpak;
gjpg;Gk; Mz;Lk;
fhjy;
th;j;jkhdd;
gjpg;gfk;> V.Mh;.Mh;
fhk;gs
; f;]>; 141>
c];khd;rhiy> jp
efh>; nrd;id-17.
Kjw;gjpg;G : 1999.
gf;. 129
gphpT
th;j;jkhdd;
gjpg;gfk;> V.Mh;.Mh;
fhk;gs
; f;]>; 141>
c];khd;rhiy> jp
efh>; nrd;id-17.
Kjw;gjpg;G : 1999.
gf;. - 127
nghJik th;j;jkhdd;
gjpg;gfk;> V.Mh;.Mh;
fhk;gs
; f;]>; 141>
c];khd;rhiy> jp
efh>; nrd;id-17.
Kjw;gjpg;G : 1999.
gf;. 142.
nfhil th;j;jkhdd;
gjpg;gfk;> V.Mh;.Mh;
fhk;gs
; f;]>; 141>
c];khd;rhiy> jp
efh>; nrd;id-17.
Kjw;gjpg;G : 1999.
gf;. 194

myF - 3 ,yf;fzk; (5 kzpNeuk;)
t.vz; Mrphpah;
ghlg;gFjp
8.
njhy;fhg;gpah; njhy;fhg;gpak; kugpay; (E}w;gh : 571578> 630-634)

tpOkpak;
gjpg;Gk; Mz;Lk;
kuGepiy rhujh gjpg;gfk;>
6/16 Njhg;G
ntq;flhr;ryk; njU>
jpUtyy; pf;Nfzp>
nrd;id-600 005>
Kjw;gjpg;G : Nk - 2005.

myF - 4 ,yf;fpa tuyhW (10 kzpNeuk;)
t.
vz;
9.

Mrphpah;
Kidth;
ghf;aNkhp

ghlg;gFjp
1. fhg;gpaj;jpd; Njhw;wKk;

tsh;r;rpAk;
2. gjpndz;fPo;f;fzf;F
E}y;fs;
3. rq;f ,yf;fpak;
(vl;Lj;njhif)
4. ehtypd; Njhw;wKk;
tsh;r;rpAk;

tpOkpak;

gjpg;Gk; Mz;Lk;

tuyhW

tifik Nehf;
fpy; jkpo;
,yf;fpa tuyhW>
epa+ nrQ;Rhp
(gp)ypl>;
41 B, rpl;Nfh
,z;l];Bhpay;
v];Nll;>
mk;gj;J}h;>
nrd;id - 600
098.
Kjw;gjpg;G : 2008.

myF - 5 ciueil (9 kzpNeuk;)
t.vz; Mrphpah;
10. kh.
,uhrkhzpf;fdhh;
kh.
,uhrkhzpf;fdhh;

ghlg;gFjp
1.,yf;fpaj;jpy;
Milfs;
2. ,yf;fpaj;jpy;
mzpfyd;fs;

tpOkpak; gjpg;Gk; Mz;Lk;
moF
rhfpj;a
mfhnjkp>
,utePjugtd> 35>
ngNuh];N\h
rhiy>
GJjpy;yp-110 001.
gjpg;G:
Kjw;gjpgg; 2012.
gf;. 444-453 - 1

gf;. 454-458 - 2
lhf;lh; R.
rf;jpNty;

11.

3.
ehl;Lg;Gwf;fiyfSk;
iftpidg;
nghUl;fSk;;

njhopy; khzpf;fthrfh;
gjpg;gfk;> 31>
rpq;fh;njU>
ghhpKid>
Kjw;gjpgg; : 1983.
gf;. 165-187
Kidth; mKjd; 4. fiyfs; xd;iwf;
moF ghit gphpz;lh;];
fw;Wf;nfhs;
(gp)ypl;>
16 (142) [hdp
[hd;fhd; rhiy>
,uhag;Ng
; l;il>
nrd;id 14.
Kjw;gjpg;G : 2006.
gf;. 105-115.
Kidth;
5. $e;jy; xg;gid
moF ghit gphpz;lh;];
ghf;aNkhp
(gp)ypl;>
16 (142) [hdp
[hd;fhd; rhiy>
,uhagN; gl;il>
nrd;id 14.
Kjw;gjpgG; : 2016.
gf;. 217-219
jd;Kaw;rpg;gbg;G(FWehty;)
nghd;dy
P d;
GJik nkhl;Lf;fs;
njhopy; epa+ nrQ;Rhp (gp)ypl>;
41 B, rpl;Nfh
,z;l];Bhpay;
v];Nll;>mk;gj;J}h;>
nrd;id - 600098.
Kjw;gjpg;G : 1979.

Course Designers:
1.

HOD

2.

All Faculties
COURSE
NUMBER
TAM1603

Preamble

COURSE NAME
PART - I TAMIL PAPER - III

L T P
UG (Part-1
Tamil)

86 4

-

Credit
3

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 light against the poverty and sensitize
their social thinking
4. Teach the Scientific truth and traditional name of animals and plants.
Course Outcomes
On the successful completion of the course, students will be able to
CO
CO Statement
Number

Knowldge
Level

CO1.

Describe and discriminate the concepts of Epics and ethnical literature

K1, K2

CO2.

Illustrate human relationship through sangam literature

K2

CO3.

K2

Interpret Tholkappiyam grammar

CO4.

Describe history of literature and explain the importance of defend them

K2

CO5.

Discriminate leadership qualities through various essays and Novel

K2, K3

Mapping with Programme Outcomes
COs
PO1
PO2
PO3
PO4

PO5

CO1 Strong Strong

Strong

Strong

Strong

CO2 Strong Strong

Strong

Strong

Strong

CO3 Strong

Medium Medium Medium Medium

CO4 Strong Strong
CO5 Strong

Strong

Medium
Strong

Strong

Strong

Strong

Strong

S- Strong; M-Medium; L-Low
ghlj;jpl;lk;
gFjp

- I

jkpo; jhs;- III

2019-20-Mk; fy;tpahz;by; gapy;NthUf;FhpaJ

(nra;As;>,yf;fzk;> jpiuapir-gd;Kfg;ghh;it>gilg;gpyf;fpag; gapw;rp> FWk;Gjpdk;)
Sub Code : TAM1603

Credits : 3

%d;whk; gUtk;
myF - 1

(86 kzpNeuk;)

nra;As; ( 21 kzpNeuk;)

ftpij
1. நாமக்கல் கவிஞர்

- பாரதி பாட்டு (7

)

2. முடியரசன்

- நநஞ்சத்துடிப்பு (14

3. மீரா

- ஏற்றம் காண்பபாம் (10

4. வண்ணதாசன் (
5. வவரமுத்து
6. அ. நவண்ணிலா

)

)
)

- உங்களின்
- மரங்கவளப் பாடுபவன்

- வக நழுவும் காலம்

7.

-

8. கல்கி சுப்ரமணியம்

- குறி அறுத்பதன்

சிற்றிலக்கியம்
முத்நதாள்ளாயிரம்

மூபவந்தர்களின் சிறப்பு- 15

அலகு-2 பசய்யுள் (20 மணி நேைம்)
பக்தி இலக்கியம்
1.வீரமாமுனிவர் - பதம்பாவ

- நீர் வரம் அவைந்த பைலம்(37

)

2.உமறு புலவர் -

- மானுக்கு பிவண நின்றபைலம் (33

அலகு-3 இலக்கணம் (6 மணி நேைம்)
நன்னூல்
1. வல்லினம் மிகும் இைங்கள்
2. வல்லினம் மிகா இைங்கள்
அலகு-4 ைிதையிதச- ென்முகப்ொர்தவ (22 மணி நேைம்)
1.திவரயிவசயில் உவைப்பாளர் உலகம்
2.திவரயிவச பாைல்களில் மகளிர் நிவல
3.திவரயிவசயில்பறவவகளும் விலங்குகளும்
4.திவரயிவசயில் பிற இலக்கியங்கள்
5.திவரயிவசயும் கம்பராமாயணமும்
6. திவரயிவசயில் உவவம
அலகு-5 ெதைப்ெிலக்கியப் ெயிற்சி (17 மணி நேைம்)
1. கவிலத எழுதுதல்
2. ேிறுகலத எழுதுதல்
3. ொடகம் எழுதுதல்
4. நூல் திறனாய்வு நேய்தல்
ைன்முயற்சிப்ெடிப்பு [குறும்புைினம்]

1. க.நபா கந்தோமி

-

தர்மபவன காவல்காைன்

மூன்றாம் ெருவம்

nghUslf;fk;
அலகு-1 பசய்யுள் (21 மணி நேைம்)

)

கவிதை,சிற்றிலக்கியம்
வ.எண்

1.

ஆேிரியர்

பாடப்பகுதி

விழுமியம்

ொமக்கல்

பாைதி பாட்டு

ஆளுலம

கவிஞர்
,
.ஐ.

,

,

- 600113.
(

.47-49),
2004.

2.

முடியைேன்

நெஞ்ேத்துடிப்பு

வாழ்வியல்
,
- 623001 (
21-25)

3.

மீ ைா

ஏற்றம் காண்சபாம் தமிழ் நமாழி

.

1989.

மீரா
,

:1,
,

613007 (

-

. 63-66)
2002.

4.

வண்ணதாசன்

(

)

உங்கைின்

வாழ்வியல்
ேிறப்பு

,
:77, 53
,9

,
,

600083, (

. 64-65)

-

2014.
5.

லவைமுத்து

மைங்கலைப்
பாடுசவன்

இயற்லக
( )
-24, (

.163-

168)
2015.
6.

அ.
நவண்ணிைா

லக ெழுவும்
காைம்

நபண்ணியம்
,
,
-604408 (
48)
2008.

7.

ேல்மா

ொனும் இந்த
ஜன்னலும்

இயற்லக

ஷ

]; ( )
. .

.,669
,
-

629001.( .32)
2014
8.

கல்கி
சுப்ைமணியம்

குறி அறுத்சதன்

மனெிலை

குறி அறுத்சதன்
, 757,
,

:47-

-600002,(

.37-

40)
2014.
9.

ஆேிரியர்
இல்லை

முத்நதாள்ைாயிை
ம்

முத்நதாள்ைாயிைம்

மூசவந்தர்கைின்
ேிறப்பு

,
59,

,

-1,

1965.

அலகு-2 பசய்யுள் (20 மணி நேைம்)
ெக்ைி இலக்கியம்
வ.எண்

ஆேிரியர்

பாடப்பகுதி

10.

வைமாமுனிவர்
ீ
சதம்பாவணி - ெீர்
வைம் அலடந்த
படைம்

11.

உமறுப்புைவர்

மானுக்குப் பிலண

விழுமியம்

இலறவனின்

,

அவதாைச்ேிறப்பு

,(

.159-166),
1964

பக்தி

ெின்றப்படைம்

, 29,
,
-600001.
,(

.765-789),
1999

அலகு- 3 இலக்கணம் (6 மணி நேைம்)

வ.எண் ஆேிரியர்

பாடப்பகுதி

விழுமியம்

12.

ென்னூல்

வல்ைினம் மிகும்

முனிவர்

வல்ைினம் மிகா

பிலழயின்றி ed;D}y; godpag;gh
gpujh;];> 25 gPll
; h;];
எழுதுதல்
rhiy
nrd;id-600 014
%d;whk; gjpg;G :
Mf];l; 1965

பவணந்தி

இடங்கள்
இடங்கள்

அலகு - 4 ைிதையிதச- ென்முகப்ொர்தவ (22 மணி நேைம்)

வ.
எ

ண்
13.

ஆேிரியர்

பாடப்பகுதி

விழுமிய

முலனவ

1.திலையிலேயில் உலழப்பாைர்

ேமூகச்

அ.இன்பை

2.திலையிலே பாடல்கைில் மகைிர்

கள்

ர்

தி

உைகம்
ெிலை

ம்

ேிந்தலன

3.திலையிலேயில்பறலவகளும்

ஷ
142,
,

விைங்குகளும்
4.திலையிலேயில் பிற
இைக்கியங்கள்

5.திலையிலேயும்
கம்பைாமாயணமும்
6. திலையிலேயில் உவலம

அலகு - 5 ெதைப்ெிலக்கியப் ெயிற்சி (17 மணி நேைம்)

14. கவிலத எழுதுதல்
15. ேிறுகலத எழுதுதல்
16. ொடகம் எழுதுதல்

,
-600014
2014

17. நூல் திறனாய்வு நேய்தல்
ைன்முயற்சிப்ெடிப்பு [குறும்புைினம்]

18.க.நபா கந்தோமி

COURSE
NUMBER
TAM1604

-

தர்மபவன காவல்காைன்

COURSE NAME
PART - I TAMIL PAPER - IV

UG (Part-1
Tamil)

L T P

Credit

71 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 light against the poverty and sensitize
their social thinking
4. Teach the Scientific truth and traditional name of animals and plants.
Course Outcomes
On the successful completion of the course, students will be able to
CO
CO Statement
Number
CO1 Describe and discriminate the concepts of Epics and ethnical literature

Knowldge
Level
K1, K2

CO2 Illustrate human relationship through sangam literature

K2
K2

CO3 Interpret Nannul grammar

Describe and illustrare human Values and Personality development K2
CO4 through various authors
CO5

Encourage the creativity and develop language skill

Mapping with Programme Outcomes
COs
PO1
PO2
PO3
PO4

PO5

CO1

M

S

S

S

S

CO2

M

S

S

S

S

CO3

S

M

M

M

M

CO4

S

S

M

M

S

CO5

S

S

S

S

S

S- Strong; M-Medium; L-Low

ghlj;jpl;lk;
gFjp - I
jkpo; jhs;- IV
2019-20-Mk; fy;tpahz;by; gapy;NthUf;FhpaJ
(nra;As;> ,yf;fzk;> ciueil > gilg;gpyf;fpag;
gapw;rp> ehty;)
Sub Code : TAM1604
ehd;fhk; gUtk;
myF - 1

Credits : 3

(71 kzpNeuk;)

nra;As; ( 20 kzpNeuk;)

fhg;gpa ,yf;fpak;

1. jpUj;jf;fNjth;

-

rPtfrpe;jhkzp

K3

(kz;kfs; ,yk;gfk; - 50 ghly;fs;)
rq;fk; kUtpa ,yf;fpak;

1.khwd;nghiwadhh;

-

Ie;jpiz Ik;gJ
(gh.vz;: 10> 20> 28> 32> 42)

2.g+jQ;Nre;jdhh;

-

,dpait ehw;gJ
(gh.vz;: 3> 12> 19> 22> 40)

3.%d;Wiwaiuadhh;

-

gonkhop ehD}W
(gh.vz; : 87> 158> 243> 258> 285)

myF - 2

nra;As; (20 kzpNeuk;)

rq;f ,yf;fpak;
mfg;Gwg;ghly;
1. ey;nyOjpahh;
mfg;ghly; (fypj;njhif)
2. Nrhod; ey;YUj;jpud;
ngUq;fLq;Nfh

-

ghpghly;- jpUkhy; (1-61thpfs;)

-

Ky;iyf;fyp(gh.vz; : 103)

-

ghiyf;fyp (gh.vz; : 11)

-

FwpQ;rp (gh.vz;: 2)

mfg;ghly; (mfehD}W)
3. fgpy
kJiuf;fs;spw; filaj;jd;
fakdhh;

-

nea;jy; (gh.vz; :170) ntz;zhfdhh;

-

ghiy (gh.vz;: 145)

-

nghUeuhw;Wg;gil
(49 thpfs;) (129 - 177)

Gwg;ghly;
4. Klj;jhkf;fz;zpahh;

myF - 3 ,yf;fzk; (6 kzpNeuk;)
1.ed;D}y; (nghJtpay;)
-

njhifepiyj; njhlh;
njhfhepiyj;njhlh;

myF - 4 ciueil (17 kzpNeuk;)
Mrphpah; ngah;

E}ypd; ngah;

ciuj; jiyg;G

1.

Kidth; g.Nty;KUfd; - ftpijAk; fiyAk; - rq;fr; nrt;tpaypy;
topfhl;LNthhpd;
tho;tpay; tpOkpaq;fs;
(gf;. 19 - 25)
2. Nguh. gp.tpUj;jhryk;
- rhd;Nwhh; rpe;jidfs; - Fws; newpr;
rpe;jidfs;
$lhxOf;fk;
(gf;. 17-27)
3. Nguh. ,uh.FwpQ;rpNte;jd; - fk;gejpf;fiuapdpNy fzpg;gpy; Njhw;w
fzq;fs; (gf;. 113 -123)
4.

Nguh. MWKfk;

5. Nguh. fp.ehfuh[d;
Nguh.Njt. rPj;jhuhkd;

- gjpndz;rpj;jh;fs;
பகd;wit

- jpU%yh; nra;j
tho;tpay; jpUg;gq;fs;
(gf;. 52-56)
- fw;wy; kdpj tsh;r;rp MSikAk; mjd;
njhlh;ghd cstpay; $WfSk; (gf;. 337-373)

myF - 5 gilg;gpyf;fpag; gapw;rp ( 8 kzpNeuk;)
1. fw;gidg;Ngl;b
2. Neh;Kfj;Njh;T
3. Jiw rhh;e;j fiyr; nrhw;fs;
4. jpiuf;fij tpkh;rdk;
jd;Kaw;rpg; gbg;G(Gjpdk;)
1. uh[k;fpU\;zd; - $l;Lf;FQ;Rfs;

ehd;fhk; gUtk;
myF - 1 nra;As;

(20 kzpNeuk;)

fhg;gpa ,yf;fpak;> rq;fk; kUtpய
,yf;fpak;
t.vz; Mrphpah;

ghlg;gFjp

tpOkpak;

gjpg;Gk; Mz;Lk;

1

jpUj;jf;fNjth;

f rpe;jhkzp
(kz;kfs;
,yk;gfk; 50
ghly;fs);

2

khwd;nghiwadh

Ie;jpiz Ik;gJ
- 10> 20> 28> 32>
42
(5 ghly;fs);

3

g+jQ;Nre;jdhh;

,dpait ehw;gJ 3> 12> 19> 22> 40
(5 ghly;fs;)

epykfs;
rpwg;G

tho;tpa

mwk;

frpe;jhkzpp
th;j;jkhdd;
gjpg;gfk;
V.Mh;.Mh;
fhk;g;nsf;];
141> c];khd;
rhiy> jp.efh>;
nrd;id-600 017.
,uz;lhk;
gjpg;G:2004
gf;:980- -1008
gjpndz; fPo;f;
fzf;F E}y;fs;
th;j;jkhdd;
gjpg;gfk;
V.Mh;.Mh;
fhk;g;nsf;];
141> c];khd;
rhiy> jp.efh>;
nrd;id-600 017.
,uz;lhk;
gjpg;G:1999
(gf;. 133> 141>
147> 150>
158)
gjpndz;fPo;f;
;fzf;F E}y;fs;
th;j;jkhdd;
gjpg;gfk;
V.Mh;.Mh;
fhk;g;nsf;];
141> c];khd;
rhiy> jp.efh>;
nrd;id-600 017.
,uz;lhk;
gjpg;G:1999(gf;.

51> 55> 58> 59>
66)

4

Kd;Wiuaiuadhh; gonkhop ehD}W
–
87> 158> 243> 258>
285
(5 ghly;fs);

mwpTiu gonkhop ehD}W
jpUney;Ntyp
njd;dpe;jpa
irt rpj;jhe;j
E}w;gjpg;Gf;
fofk; ypkpnll;>
Kjw;gjpg;G :
1954
(gf;:
59>105>169>143>201)

myF - 2 nra;As; - rq;f ,yf;fpak; (20 kzpNeuk;)
t.vz; Mrphpah;
5.

ghlg;gFjp
jpUkhy; (161thpfs;)

tpOkpak;

gjpg;Gk; Mz;Lk;
ghpghly; fgpyh;
mr;Rf;$lk;
nrd;id 600017
ehd;fhk;gjpg;G 1956.
(gf;-148-152 )

6.

7.

8.

1.Nrhod;
ey;YUj;jpud;
2.ngUq;fLq;Nfh

1.fgpyh;
2.fakdhh;
3.kJiuf;fs;spw;
filaj;jd;
ntz;zhfdhh;

fypj;njhif
Ky;iyf;fyp - 103 tho;tpay;
ghiyf;fyp

- 11

mfehD}W
FwpQ;rp - 2
nea;jy; -170
ghiy - 145

Klj;jhkf;fz;zpahh; nghUeuhw;Wg;gil
(129-177)
49 thpfs;

myF - 3

,yf;fzk;

t.vz; Mrphpah;

tho;tpay;

<if

fypj;njhif
njhFjp
1>2
th;j;jkhdd;
gjpg;gfk; V.Mh;.Mh;
fhk;gn
; sf;]; 141>
c];khd; rhiy>
jp.efh>; nrd;id600 017 Kjw;gjpg;G
: 1999 gf;: 84-85>
24 - 27
mfehD}W
(njhFjp 1 >2)
th;j;jkhdd;
gjpg;gfk; V.Mh;.Mh;
fhk;gn
; sf;]; 141>
c];khd; rhiy>
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