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RULES AND REGULATIONS 

MASTER OF TAMIL 

OBJECIVES OF THE COURSE: 

❖ Acquaint  with the richness of Tamil language and  Literature. 

❖ Analyse differentiate and compare the linguistic grammar of 

the Tamil languag e and literature. 

❖ Integrate the knowledge skills and use of Tamil language along 

with other areas of information technology and media studies. 

❖ Develop Logical, Critical, Problem solving and Creative 

thinking skills. 

❖ Acquire Computer Application Skills and  Self - confidence to 

get employability in teaching sectors, Mass media 

Entrepreneurial and Government Service Commission. 

 

● தநிழ்மநொமினின் இக்கண இக்கின யகககநகின் 

யகநகக அினச் மெய்தல். 

● தநிழ்மநொமி குித்த இக்கண இக்கினக் மகொள்கககக 

குப்ொய்ந்தும், ஒப்ிட்டும் வயறுடுத்தியும் அினச் 

மெய்தல். 

● தநிவமொடு ித் துககொ தகயல் நற்றும் 

மதொமில்நுட் ஊடகயினல் துக ெொர்ந்த அிவு நற்றும் 

திகப் மச்  மெய்தல். 

● ெமுக ெிக்கல்கக உணர்ந்து அதற்கொ ெொினொ  

தீர்வுககக்  கண்டிதல். 

● தன்ம்ிக்கககன யர்த்துக் கணிி னன்ொட்டிக 

அினச் மெய்து, ஆெிொினப் ணி, அபசுத்துக ெொர்ந்த 

ணிகள், அச்சு நற்றும் கொட்ெி ஊடகயினல் ணிககப் 
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மறுயதுடன் சுனமதொமில் மதொடங்கும் ஆளுகநகனயும் 

மச் மெய்தல். 

 

PG REGULATIONS 

 

1. ELIGIBILITY FOR ADMISSION:  

Shrimathi Devkunvar Nanalal Bhatt Vaishnav College offers  

M.A. Program in Tamil  for the duration of two years.  A 

student who is a graduate from any discipline is eligible to 

apply for M.A. Tamil. (Language opted in UG program should 

be Tamil only) 

2. ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF DEGREE: 

A candidate shall be eligible for the award of the degree only if 

she has undergone the prescribed course of the study in a 

college affiliated to the university for a period of not less than 

three academic years, passed the examinations of all the four-

Semesters prescribed earning a minimum of 91 Credits (in 

parts-I & II) 

3. DURATION: 

1. Each academic year shall be divided into two semesters.  The 

first academic year shall comprise the first and second 

semesters, the  second academic year the third and fourth 

semesters.  
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2. The odd semesters shall consist of the period from June to 

November of each year and the even semesters from December 

to April of each year.  There shall be not less than 91working 

days for each semester.   

4. COURSE OF STUDY: 

The main subject of study for Master Degree Courses shall 

consists of the following 

PART – I CORE SUBJECTS, PROJECT/ 

ELECTIVES 

 PART – II  SOFT SKILLS & INTERNSHIP 

1. Skill based subjects (four)  - 

a) Teaching Skills 

b) Research Skills 

b) Soft Skills – SWAYAM COURSE (MOOC) 

c) Soft Skills – SWAYAM COURSE (MOOC – Recommended 

Credits Distribution  

(Total should not be less than 91 Credits) 

Course Type No. of Papers Credits TotalCredits 

Core (Theory) 14 4 56 

Core (Practical)    

Core (Project)    

Elective 7 3 21 

Dissertation  4 4 
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Skill Based 

Courses 

2 2 4 

INTERNSHIP  2 2 

Swayam 

Courses 

2 2 4 

Total   91 

 

5. ATTENDANCE 

CATEGORY-A:ATTENDANCE REQUIREMENT 

All candidates must put in 75% and above of attendance for 

Arts, Science, Commerce courses both UG/PG including 

MBA/MCA Degree courses for appearing the University 

Examination. (Theory/Practical) 

CATEGORY –B: CONDONATION OF SHORTAGE OF 

ATTENDANCE 

If a candidate fails to put in the minimum attendance 

(Percentage stipulated), the Principals shall condone the 

shortage of attendance up to a maximum limit of 10% (i.e. 

between 65% and above and less than 75%) for all UG/PG 

courses. (i.e. Arts, Science, Commerce, MBA and MCA) after 

collecting the prescribed fee of RS.250/-each for 

Theory/Practical examination separately, (Theory Rs.250/- Per 
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semester/Per Candidate: Practical Rs.250/- Per semester/ Per 

Candidate) towards the condonation of shortage of attendance. 

CATEGORY-C: NOT ELIGIBLE FOR CONDONATION 

OF SHORTAGE OF ATTENDANCE 

Candidates who have secured less than 65% but more than 

50% of attendance are NOT ELIGIBLE for condonation of 

shortage of attendance and such candidates will not be 

permitted to appear for the regular examination, but will be 

allowed to proceed to the next year/next semester of the course 

and they may be permitted to take next University examination 

by paying the prescribed condonation fee of Rs.250/- each for 

Theory/Practical separately. Names of such candidates should 

be forwarded along with their attendance details in the 

prescribed format mentioning the category (3copies). Degree 

Wise/Year wise/Branch wise/Semester wise/together with the 

fees collected from them. So as to enable them to get 

permission from the University and to attend the 

Theory/Practical examination subsequently without any 

difficulty. 

CATEGORY-D: DETAINED STUDENTS FOR WANT 

OF ATTENDANCE 

Candidate who have put in less than 50% of attendance 

have to repeat the course (by re-joining ) for which they lack 
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attendance without proceeding for II/III year as the case may 

be. Until they re-join the course and earn the required 

attendance for that particular semester/year, no candidates shall 

be permitted to proceed to the next year/next semester of the 

course under any circumstances. They have to obtain prior 

permission from the University to re-join the course. 

Provided in case of candidates who are admitted form the 

academic year 2003 -2004 earning less than 50% of attendance 

in any one of the semesters due to any extraordinary 

circumstances such as medical ground, such candidates shall 

produce Medical Certificate issued by the authorized, Medical 

Attendant (AMA), duly certified by the Principal of the college 

shall be permitted to proceed to the next semester and to 

complete the course of study. Such candidates shall have to 

repeat the semester, which they have missed by re-joining after 

completion of final semester of the course, by paying the fee 

for the break of study ad prescribed by the University from 

time to time. 

CATEGORY-E: CONDONATION OF SHORTAGE OF 

ATTENDANCE FRP MARRIED WOMEN STUDENTS 

In respect of married women students undergoing UG/PG 

course, the minimum attendance for condonation 

(Theory/Practical) shall be relaxed and prescribed ad 55% 
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instead of 65% if they conceive during their academic career. 

Medical certificate form the Doctor attached to the 

Government Hospital (D.G.O) and the prescribed fee of 

Rs.250%- therefore together with the attendance details shall 

be forwarded to this office to consider the condonation  of 

attendance mentioning the category. 

O% Attendance 

The candidates who have earned 0% of attendance, have to 

repeat the course (by re-joining) without proceeding to 

succeeding semester and they have to obtain prior permission 

form the University to re-join the course immediately for 

which applications issued for the academic year. 

6. BREAK IN STUDY 

After enrolling into any of the courses offered by the 

college a student is allowed to be absent continuously for 

period of FIVE years (Max. Condonable period- from the day 

of enrolment) after which she forfeits her admission.  

A student who wants to continue her study within the 

condonable break period can rejoin in the same semester in the 

EXISTING VACANCY after getting the permission from the 

Principal and subsequently from University of Madras. Such 

students should also get a letter from the respective Head of the 
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Department stating that she is not repeating any paper which 

she has already completed in other semesters.   

7.  TRANSFER OF STUDENTS AND CREDITS: 

Transfer from other Autonomous or Non-Autonomous 

college or from other University is allowed for the same 

program with same nomenclature provided there is a vacancy 

in the respective program of study and the student has passed 

all the examinations under the previous system. Students with 

standing arrears are NOT eligible for transfer. 

The marks obtained in the previous system will be 

converted and grades will be assigned as per the University 

norms. 

Such students are eligible for classification. 

Such student is NOT eligible for ranking, prizing and 

medals on qualifying the UG degree. 

8.  REQUIREMENTS FOR PROCEEDING TO 

SUBSEQUENT  SEMESTERS 

1) Candidate shall register their names for the First Semester 

Examination after the admission in the ………. Course. 

2) Candidates shall be permitted to proceed from the first 

semester up to the final Semester irrespective of their failure in 

any of the Semester Examinations subject to the condition that 

the candidate should register for all arrear subjects of earlier 

semesters along with current (subject) semester subjects. 
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3) Candidates shall be eligible to proceed to the subsequent 

semester, only if they earn sufficient attendance as prescribed 

by the University/College. 

9.  PASSING REQUIREMENTS 

1) There shall be no passing minimum for Internal. But 0 also 

should not be awarded. In case a student absents herself for all 

the CIA exams and ends in getting 0 in internal in a particular 

subject, she will be awarded 1 or 2 marks for attendance. 

2) For all subjects  (Theory/Practical/Project) the passing 

requirement is as follows:  i) candidate should secure not less 

than 50% of marks in End Semester Examination (ESE) and 

not less than 50% in aggregate of the total internal and external 

marks.  

3) A candidate who passes in all subjects earning 91 credits 

within the maximum period of four years reckoned from the 

date of admission to the course shall be declared to have 

qualified for the degree. 

4) A student who fails in either Project Work or Viva-voce shall 

be permitted to redo the project work for evaluation and re-

appear for the Viva-voce on a subsequent occasion, if so 

recommended by the examiners.  

5) Grading shall be based on overall marks obtained (Internal + 

External) 
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10.  MEDIUM OF INSTRUCTION AND EXAMINATIONS 

The medium of instruction and examinations will be in the 

languages concerned. 

11.  SUBMISSION OF RECORD NOTE BOOKS FOR 

PRACTICAL    EXAMINATIONS 

Candidates appearing for practical examinations should 

submit bona fide Record Note Books prescribed for practical 

examinations, otherwise the candidates will not be permitted to 

appear for the practical examinations. 

12.  CLASSIFICATION OF SUCCESSFUL CANDIDATES 

1. A Candidate who qualifies for the Degree and secures CGPA 

between 9.0 – 10.0 shall be declared to have passed the 

examination in FIRST CLASS - EXEMPLARY   provided she 

has passed the examination in every subject she has registered 

as well as in the project work in the first appearance. 

2. A Candidate who qualifies for the Degree and secures CGPA 

between 7.5 – 8.9 shall be declared to have passed the 

examination in FIRST CLASS WITH DISTINCTION 

provided she has passed the examination in every subject 

he/she has registered as well as in the project work in the first 

appearance. 

3. A candidate who qualifies for the degree as per the regulations 

for passing requirements and secures CGPA between 6.0 – 7.4 
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shall be declared to have passed the examination in FIRST 

CLASS 

4. A candidate who qualifies for the degree as per the regulations 

for passing requirements and secures CGPA between 5.0 – 5.9 

shall be declared to have passed the examination in SECOND 

CLASS 

5. All other successful candidates shall be declared to have passed 

in THIRD CLASS.  

6. Only those candidates who have passed all the papers including 

practical and project work in the first appearance shall be 

considered for the purpose of RANKING. 

13.  RANKING 

1. Candidates who pass all the examinations prescribed for the 

course in the first appearance itself alone are eligible for 

Ranking / Distinction. 

2. Provided in the case of candidates who pass all the 

examinations prescribed for the course with a break in the First 

Appearance due to lack of attendance are only eligible for 

classification. 

14. GRADING SYSTEM 

The term grading system indicates a SEVEN (7) point scale of 

evaluation of the performance of students in terms of marks 

obtained in the Internal and External Examination, Grade 

points and letter grade. 

Minimum Credits to be earned: 

For TWO year PG Programme: Best 91 Credits (Part I : Major/ 

Elective,          Part II : Soft skills) 
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Conversion of Marks to Grade Points and Letter Grade 

(Performance in a Course / Paper) 

RANGE OF 

MARKS 

GRADE 

POINTS 

LETTER 

GRADE 
DESCRIPTION 

90-100 9.0-10.0 O Outstanding 

80-89 8.0-8.9 D+ Excellent 

75-79 7.5-7.9 D Distinction 

70-74 7.0-7.4 A+ Very Good 

60-69 6.0-6.9 A Good 

50-59 5.0-5.9 B Average 

40-49 4.0-4.9 C Satisfactory 

00-39 0.0 U Re-appear 

ABSENT 0.0 AAA ABSENT 

 

15.  CLASSIFICATION & CALCULATION OF GPA AND 

CGPA 

For a Semester : 

GRADE POINT AVERAGE [GPA]  

                         Sum of the multiplication of grade points by the 

credits of the courses 

GPA =   -----------------------------------------------------------------

------------                    

Sum of the credits of the courses in a semester 

 

For the entire programme: 

CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE 

[CGPA] 

Sum of the multiplication of grade points by the credits of the 

courses for entire programme 
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CGPA=         ------------------------------------------------------------

----------- 

Sum of the credits of the courses of the entire programme 

 

CGPA GRADE 
CLASSIFICATION OF 

FINAL RESULT 

9.5-10.0 O+ 
First Class  - Exemplary  * 

9.0 and above but below 9.5 O 

8.5 and above but below 9.0 D++ 
First  Class with 

Distinction * 
8.0 and above but below 8.5 D+ 

7.5 and above but below 8.0 D 

7.0 and above but below 7.5 A++ 

First Class 6.5 and above but below 7.0 A+ 

6.0 and above but below 6.5 A 

5.5 and above but below 6.0 B+ 
Second Class 

5.0 and above but below 5.5 B 

0.0 and above but below 5.0 U Re-appear 

The candidates who have passed in the first appearance and 

within the prescribed semester of the PG  Programme (Major, 

Elective / Project  and Non-Major Elective courses 

alone)/M.Phil are eligible. 

16.  ESE REVALUATION 

A student is eligible to appeal for revaluation of the paper 

only if she secures a minimum of 10 in the internal tests 

(CAT) of that paper if the internal maximum marks is 25 and 
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a minimum of 6 in the internal tests (CAT) of that paper if 

the internal marks is 15. This has to be done within 10 days 

from the publication of results. She also has to pay the 

prescribed fee. The revaluation will be done by an external 

examiner appointed by the Principal. 

17.  ARREAR / REPEAT EXAMINATIONS 

1) A candidate having arrear paper(s) shall have the option to 

appear along with the regular semester papers. 

2) Candidates who fail in any of the papers in Part I & II of PG 

degree examinations shall complete the paper concerned within 

FOURyears from the date of admission to the said course.  

18.  SUPPLEMENTARY / INSTANT EXAMINATION 

1) Final year students (PG – II year 4
th

 semester) are only eligible 

to apply for Supplementary / Instant Examination. 

2) Students who have only one paper as arrear in the final 

semester are allowed to take up supplementary / instant 

examination. 

3) Supplementary / Instant Examination will not be conducted for 

practical papers and projects. 

19.  CONCESSIONS FOR DIFFERENTLY-ABLED 

STUDENTS 

1) Students who are mentally disabled, learning disability and 

mental retardation, who are slow learners, who are mentally 

impaired having learning disorder and seizure disorder and 

students who are spastic and cerebral palsy the following 
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concessions shall be granted obtaining prior permission from 

the University. 

a. One-third of the time of paper may be given as extra time in 

the examination. 

b. Leniency in overlooking spelling mistakes. 

 

2) Students who are visually challenged 

a. Exempted from paying examination fees. 

b. A scribe shall be arranged by the college and the scribe be paid 

as per the college decision. 

20.  MALPRACTICE 

The College views malpractice of any kind very seriously. 

The college has a Malpractice committee consisting of four 

senior staff members. Students found to be directly or 

indirectly involved in malpractice of any kind during 

examinations will be subject to penalty of very high 

proportions. 

21.  MAXIMUM PERIOD FOR COMPLETION OF THE 

PROGRAMME TO QUALIFY FOR A DEGREE: 

1. A student who for whatever reasons is not able to complete the 

programme within the normal period (N) or minimum duration 

prescribed for the program, may be allowed TWO year period 

beyond the normal period to clear the backlog to be qualified 
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for the degree. (Time span is N + 2 years for completion of the 

program)  

2. In exceptional cases like major accidents and child birth, an 

extension of ONE year be considered beyond maximum span 

of time that is N + 2 + 1. Students qualifying during the 

extension period are NOT eligible for ranking. 

22.  REGULATORY BODIES 

Under autonomy, the college is free to frame its curriculum and 

conduct examinations. These functions are monitored by the 

Board of Studies, Board of Examiners and the Academic 

Council. 

Board of Studies 

Separate Board of studies are constituted for each program 

offered by a department. Each Board of Studies will meet at 

least once a year to design courses, modify syllabi / 

examination pattern and recommend the same to the Academic 

Council. 

The Board of Studies is composed of : 

❖ Head of the  Department (Chair Person) 

❖ A nominee of the University of Madras. 

❖ Two subject experts from other teaching institutions. 

❖ One representative from Industry / Corporate sector / allied 

area relating to placement. 
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❖ One meritorious  alumnus 

❖ The faculty of the department. 

The tenure of the external experts is for TWO years. 

Board of Examiners 

A list of board of examiners is obtained by circulating 

the details of courses offered by the college to other colleges 

and through the list provided by the departments. Single 

valuation is done for UG courses and double valuation, one 

Internal and one External, for PG courses. 

Academic Council 

The Academic Council is composed of: 

❖ The Principal (Chairman) 

❖ All heads of the department in the college 

❖ Four senior teachers of the college representing different 

categories of teaching 

❖ Four representatives from the Industry / Corporate sector / 

allied area relating to placement / Commerce / Law / Education 

/ Medicine / Engineering nominated by the Governing Body 

❖ Three nominees of the University of Madras 

❖ A faculty member nominated by the principal (Member 

Secretary) 

The term of the nominated members shall be TWO years. 
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23.  PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEOS) 

The Post graduates of various disciplines would be 

fully equipped: 

PEO 1: To hone their critical intelligence, professional 

behavior and strive towards creative Endeavour. 

PEO 2: To augment research and entrepreneurial skills 

supplemented with rich kills of communication, team work and 

leadership to excel in their profession. 

PEO 3: To imbibe a deep sense of rationality and in depth 

knowledge of the various contemporary issues that would 

elevate their comprehension in the global context. 

PEO  4 : To pursue research and development  in Life science. 

PEO 5 : Secure jobs in the field of Education and in Institutes 

and Industries that require scientific thinking and critical 

problem solving skills. 

 

PEO 1:யிநொிெ அிகயப் ட்கட தீட்டி ெமூக மயினில் 

கட வொட்டு கடப்ொக்கத் திக யர்த்துக் மகொள் 

முனல்யர். 

PEO 2:ஆபொய்ச்ெி மியுடன் சுன முகப்புடன் ெமூகத் 

மதொடர்புகக உருயொக்கிக் குழுயொக இகணந்து 

தககநப் ண்புடன் டந்து மகொள்யர். 
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PEO 3:ெநகொப் குத்திவுக் மகொள்கககக உள்யொங்கி 

அதகச் சுருக்கநொ முகனில் உகச் 

சூமலுக்வகற்யொறு தகயகநக்கும் திகப்  மறுயர். 

PEO 4: யர்ச்ெி நற்றும் ஆபொய்ச்ெி குித்து மதொடர் 

ஆய்ினண மற்கொள்ர். 

PEO 5 :ல்ி, கொில், ிறுணம் ண 

தல்த்துனநபில் ொய்ப்தினணப் கதற்று 

அநிில் தணுக் அநிவு கதறுமொடு 

சிக்ல்லக்குத் ீர்வு ொண்தர். 

 

24.  PROGRAMME OUTCOMES (POs) 

The Postgraduate students of all disciplines will be all to: 

PO 1: Identify and analyze the complex problems reaching 

substantiated conclusions using domain knowledge. 

PO 2: Apply investigative research, specialize in problem 

identification, formulate research design, utilize analytical tools 

draw valid inferences and provide suggestions leading to nation 

building initiatives. 

PO 3: Strengthen professional ethics and career planning with 

systematic building of intrapersonal and interpersonal skills to 

participate in the intellectual diasporas.  
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PO 4: Establish oneself as a self-reliant, empowered individual 

to have an inclusive, healthy and compassionate understanding 

towards life and society. 

PO 5: Equipped with technical/managerial expertise to 

innovate and critically analyze various attributes which 

constitute pivotal issues in a multidisciplinary scenario. 

PO 6: Emerge as innovators and pioneers to create new 

avenues of employment catering to the global trends as well as 

demands. 

 

PO1:துனந சொர்ந் தந் அநினப் கதற்றுச் 

சிக்ல்லக்குத் ீர்வு ொணும் ிநன் 

கதற்நினப்தர்.                               

PO2: ிபக் னனந, தகுப்ன னனந, அணுகு 

னனந ண தன ினனபில்  ிநணநிந்து னி 

அணுகு னனநனப உனொக்கும் ிநன் 

கதற்நினப்தர். 

PO3:சு கொிநின பர்த்துக் கொள்லல், 

னனம் கதர்ந்மொர் னொற்நினண அநில். 

PO4:ொழ்ில், சனெம் குநித் னரில் ற்றும் 

உள்படக்குனன அனடதுடன் சு 

சிந்னணனேடன் ணித்ிங்கும் ஆற்நல் 

கதற்நினப்தர். 
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PO5:தல்துனந சொர்ந் அநிினணப் கதறுதுடன் 

கொில் ற்றும் ிர்ொத் ிநன் கதற்நினப்தர். 

PO6: னடனனநத் மனலக்மற்த 

உனபொி சிந்னணனேடன் 

தனடப்தொலனனனேம் னிற்னந அநினப் 

தடுத்தும் ிநனணனேம் கதற்று 

மனனொய்ப்னதப் கதறுர். 

25. PROGRAMME SPECIFIC OUTCOMES (PSOS) 

PSO1:Get acquaintance with the richness of Tamil Language 

and Literature. 

PSO2:Gain the analytic skills to differentiate and compare the 

linguistic grammar of the Tamil Language and Literature. 

PSO3:Strengthened with the integrative knowledge and use of 

Tamil language along with other areas of information 

technology and media studies. 

PSO4: Equipped with the Logical, Critical, Problem solving, 

Creative thinking skills. 

PSO5:Enriched with Computer Application Skills and Self-

confidence to get employability in teaching sectors, Mass 

media Entrepreneurial and Government Service Commission. 

 

PSO1:ிழ்கொிின் இனக் இனக்ி 

னனபின் பனனப அநிந்ினப்தர். 
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PSO2:ிழ்கொி குநித் இனக் இனக்ிக் 

கொள்னனபப் தகுப்தொய்ந்தும், எப்திட்டும் 

மறுதடுத்ிக் ொட்டவும் கரிந்ினப்தர். 

PSO3: ிமொடு திந துனநபொண  ல் 

ற்றும் கொில் தட்த ஊடில் துனந 

சொர்ந் அநிவு ற்றும் ிநனணனேம்  

கதற்நினப்தர். 

PSO4:சனச் சிக்ல்னப உர்ந்து அற்ொண 

சரிொண  ீர்வுனபக்  ண்டநிர். 

PSO5:ன்ணம்திக்னன பர்த்துக் ிணி 
தன்தொட்டினண அநிச் கசய்து, ஆசிரிப் தி, 
அசுத்துனந சொர்ந் திள், அச்சு ற்றும் 

ொட்சி ஊடில் தினபப் கதறுதுடன் 

சுகொில் கொடங்கும் ஆலனனனேம் 

கதற்நினப்தர். 

 

 

26. QUESTION PAPER PATTERN: 

QUESTION PAPER PATTERN FOR OBE (2020-21 onwards) 

Theory 

PG –Question paper Pattern – conventional on paper mode 

Bloom’s 

category  

Level 

Sections Marks World 

limit 

Tota

l 

Meaning of 

K’s 

K 1, K2 Section-A 30 Correc   
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Multiple 

Choice 
t 

Choice 

K3, K4 Section-B 

5 Question 

out of 7 

questions 

5 Marks 

 

 

25 

Short 

Answe

rs 

(approx

. 500 

Words) 

  

K4, K5, 

K6 

Section-C 

1 out of 3 

Questions  

10 Marks   

+ 

Compulsor

y Question 

10 Marks 

 

 

20 

Elabor

ate 

answer

s 

(approx

. 1000 

Words) 

 

 

75 

K1 & K2 – 

Understandi

ng Level 

    K 3 – Apply 

Level 

     K 4 – 

Analyze 

Level  

K 5 – 

Evaluate 

Level 

K 6 – Create 

Level 

* 75 marks to be converted as 60 marks. 

UG/PG QUESTION PAPER PATTERN FOR 

OBE ASSESSEMENT (2020 - 2021) 

Total Duration : 3 Hrs                                    Total Marks   : 75 

MCQ                 : 30 Mins                                                  MCQ           

: 15 
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 Descriptive       : 2 Hrs.30 Mins                                       Descriptive   

: 60 

Section-B 

S.N

O 

Answer any SIX Bloom’s 

level 

Course 

outcome 

Unit 

1.  one from each unit and 

not exceeding two from 

each unit 

 

K1/K2/K3 CO1/CO

2 

Unit(an

y) 

2.  K4 CO3 

3.  K3 CO4 

4.  K1/K2/K3 CO5 

5.  K1/K2/K3 CO1/CO

2 

6.  K4 CO3 

7.  K3 CO4 

8.  K3/K4/K5 CO5 

Section C 

(3X10=30 Marks) 

S.N

O 

Part A-Answer any 

TWO 

(2X10=20) 

Bloom’s 

level 

Course 

outcome 

Unit 

9.  ONE from each unit of 

the syllabus 

K3/K4 CO1 Unit 

(any) 10.  K3/K5 CO2 

11.  K4/K5 CO3 

12.  K5/K6 CO4 

 Part B Compulsory 

question 

(1X10=10 Marks) 

   

13.  from the unit not  

included in the previous 

section. 

K4/K5 CO5 Unit 

 

(any) 
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Bloom’s 
 Category           
Level 

 

Sections 

 

Marks 

 

Description 

of answer 

 

Total 

 

Meaning of K’s 

        INTERNAL SETTING 

 

K1,K2,K3 

Section A 
Multiple 
Choice 
Questions 
25 Questions  
*1 Marks (No 
Choice) 

 

25X1

=25 

Choose the 

write 

option. 

 

 

 

 

50 

 

K1 & K2 - 

Understanding 

Level 

K 3 - Apply 

Level 

K 4 - Analyze 

Level  

K 5 – Evaluate 

Level 

K 6 – Create 

Level 

   EXTERNAL SETTING 

 

K2, K3, 

K4, K5, K6 

Section B 
5 out of 7 
Questions 
 
*5 marks 

 

5X5 

=25 

 

Short 

answers/50

0 Words 

 

 

BLOOM’S CATEGORY LEVEL (ANNEXURE chart) 

 

S.no K 

component 

scale 

Verbs for question 

I.  
K 1& K2 

Verbs 

Verbs to be used for questioning 

are “choose, find, identify, indicate, match, 

name, state, what, when, where, which, 

who, cite, label, reproduce. define, list, 

quote, revise, explain, show, sketch, 

illustrate, interpret, describe, substitute, 

convert, give example, rephrase 
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2. K2 &k3 

The questions may contain the verbs such 

as explain, show, sketch, illustrate, 

interpret, describe, substitute, 

convert,examFle, rephrase, apply, relate, 

solve, classify, predict, compute, prepare 

 

3. K4 

The questions may contain verbs - Apply, 

relate, solve, classify, predict, compute, 

prepare. 

 

 

4. K5 

The questions may contain any of the 

following verbs :Ascertain, diagnose, 

distinguish, infer, associate, examine, 

differentiate, reduce, discriminate, dissect, 

determine, justify, organize, recommend, 

solve. 

 

5 K6 

The questions may contain any of the 

following verbs: Appraise, conclude, 

critique, judge, assess, contrast, deduce, 

weigh. Compare, criticize, evaluate. 

 

 

Question paper pattern for Continuous Assessment Test 

(CAT) 

(The online assessment pattern) 

 

U.G/P.G PROGRAMME 

SHRIMATHI DEVKUNVAR NANALAL BHATT 

VAISHNAV 

COLLEGE FOR WOMEN 
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 B.Sc/M.Sc/B.A/M.A/B.Com/M.Com DEGREE 

EXAMINATION,  ………., 2022. 

……….. YEAR ……… SEMESTER 

CAT – I/II/III 

Sub Title:   Max. Marks: 75 

Sub Code:   Date:    

Time: 2hrs. 

 

Question paper Pattern-Two Components:  (Max 

marks=50) - 3hrs 

I. Multiple Choice Questions (MCQ)   - 20 marks   

(10x2=20) 

 

II.  Google Class Room (GCR)                 - 30 marks 

(Structured) 

A. Section A:  5 out of 6 – each carries 2 marks (5x2=10) 

B. Section B:  4 out of 5 – each carries 5 marks (4x5=20) 

 

● The answers for the questions for QP uploaded in GCR will be 

as uploads (images of hand written answer sheets converted to 

.pdf ) in Google Class Room. 

● The duration for each GCR session (answering and uploading) 

would be 3 hours (maximum). 

● The structured component (30 marks) SHOULD be conducted 

in GCR as per the CAT schedule.MCQ (10X2=20) CAN be 

conducted out of schedule also, but should be completed during 

the CAT examination scheduled.  
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Note: The GCR question paper and MCQ assessment links to 

be shared with the COE office for approval and validity on or 

before the respective allotted dates. 

 

 

 

 

 

PROGRAMME PROFILE 

MASTER OF TAMIL 

 TOTAL CREDITS : 91             EXTERNAL MARK : 60                   

INTERNAL MARK : 40 

PA

RT 

 

COURSE 

 

TITLE OF THE 

PAPER 

 

C

O

D

E 

 

L 

 

T 

 

H 

 

C 

I SEMESTER 

I னன்னப்
தொடம் I 

CORE THEORY 

I 

இக்காய 

இயக்கிம் – I 

Modern Literature – I 

 3 1 6 4 

I னன்னப்
தொடம் II 

CORE THEORY 

II 

அம இயக்கிம் 

Didactic Literature 

 3 1 6 4 

I னன்னப் சிற்மியக்கிம்  3 1 6 4 
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தொடம் III 

CORE THEORY 

III 

Minor Literature 

I னன்னப்
தொடம் IV  

CORE THEORY 

IV 

த ால்காப்பிம் 

- 

தபாருர ிகாம் 

– I Tolkaappiyam: 

Porulathikaram–I 

 3 1 6 4 

I ினப்தப்தொட
ம் I ELECTIVE 

I 

நாட்டுப்புமலி
ல் Folkloristics 

 2 1 6 3 

II SKILL BASED 

ELECTIVE I 
கற்பித் ல்  ிமன் 

Teaching Skills 

    2 

 

II SEMESTER 

I னன்னப்
தொடம் V 

CORE THEORY 

V 

இக்காய 

இயக்கிம் – II 

Modern Literature – II 

 3 1 6 4 

I னன்னப்
தொடம் VI 

CORE THEORY 

VI 

காப்பிம் 

Epics 

 3 1 6 4 

I னன்னப் பக் ி இயக்கிம்  3 1 6 4 
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தொடம் VII 

CORE THEORY 

VII 

Bakthi Literature 

I னன்னப்
தொடம் VIII 

 

CORE THEORY 

VIII 

த ால்காப்பிம்
– 

தபாருர ிகாம் 

– II 

Tolkaappiyam : 

Porulathikaram - II 

 3 1 6 4 

I ினப்தப்தொட
ம் II 

ELECTIVE II 

தாறிில் 

Linguistics 

 2 1 6 3 

II EXTRA 

INTERDISCIPLI

NARY 

ELECTIVE I 

EXTRA 

INTERDISCIPLINAR

Y ELECTIVE I 

    3 

II  

SKILL BASED 

ELECTIVE II 

 

SWAYAM (MOOC) 

    2 

III SEMESTER 

I னன்னப்
தொடம் IX 

CORE THEORY 

IX 

சங்க இயக்கிம் 

– I Sangam Literature – 

I 

 3 1 6 4 

I னன்னப் த ால்காப்பிம்  3 1 6 4 
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தொடம் X 

CORE THEORY 

X 

– எழுத்  ிகாம் 

– I Tolkaappiyam : 

Eluttathikaram –I 

I னன்னப்
தொடம் XI 

CORE THEORY 

XI 

த ால்காப்பிம் 

– 

தசால்ய ிகாம் 

– I 

Tolkaappiyam : 

Sollathikaram - I 

 3 1 6 4 

I ினப்தப்தொட
ம் III 

ELECTIVE III 

 ிறில் 

கணினிப் 

பன்பாடு 

Computer Application 

in Tamil  

 2 1 6 3 

I ினப்தப்தொட
ம் IV 

ELECTIVE IV 

ஊடகலில்                   

Mass Media   

 2 1 6 3 

II EXTRA 

INTERDISCIPLI

NARY 

ELECTIVE II 

EXTRA 

INTERDISCIPLINAR

Y ELECTIVE II 

    3 

II SKILL BASED 

ELECTIVE III 
ஆய்ில் ிநன் 

Research Skills 

    2 

  INTERNSHIP     2 

IV SEMESTER 
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I னன்னப்
தொடம் XII 

CORE THEORY 

XII 

சங்க இயக்கிம் 

– II 

Sangam Literature – II 

 3 1 6 4 

I னன்னப்
தொடம் XIII 

CORE THEORY 

XIII 

த ால்காப்பிம் 

– எழுத்  ிகாம் 

– II 

Tolkaappiyam : 

Eluttathikaram – II 

 3 1 6 4 

I னன்னப்
தொடம் XIV 

CORE THEORY 

XIV 

த ால்காப்பிம் 

– 

தசால்ய ிகாம் 

– II 

Tolkaappiyam : 

Sollathikaram - II 

 3 1 6 4 

I ினப்தப்தொட
ம் V 

ELECTIVE V 

ஒப்பியக்கிம்                    

Comparative Literature 

 2 1 6 3 

I னன்னப்
தொடம் XV 

CORE THEORY 

XV 

 ிட்டக் கட்டுர  

Project Work 

    4 

II SKILL BASED 

ELECTIVE IV 

SWAYAM (MOOC)     2 

  TOTAL     9
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1 

 

L = Lecture Hrs;      T= Tutorial Hrs;       H = Hrs Per 

Week     C = Credits 

 

RUBRICS FOR CONTINUOUS ASSESSMENT 

Assignment  
 

 

Seminar  

Field visit  

Participatory Learning  

Group Discussion  

Flipped/Blended Learning  

 

 

 

 

 

Assessment Model (from 2021 -22 onwards) 

Post Graduation Programme 

40% Internal 60% External 

S.No. Assessment Component Marks Weigh

ted % 

A Theory 

1. INTERNAL ASSESSMENT 

Continuous Assessment Test (Best 

two out of three) 

2x50 

=100 

15 

2. Quiz/Group 

Discussion/Seminar/Assignment/R

3x10=

30 

15 
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ole Play/Case Study/Open 

Book/Snap Test/Video 

Presentation/Review (any three to 

be considered) 

3. MCQ (one test to be conducted 

online during the semester) 

20 10 

4 EXTERNAL ASSESSMENT 

End Semester Examinations 

75 60 

 Grand Total  100 

B Practical   

1. INTERNAL ASSESSMENT 

Continuous Assessment Test (Best 

two out of three) 

2x50 

=100 

15 

2. Record + Observation 10+10

=20 

15 

3. MCQ (one test to be conducted 

online during the semester) 

20 10 

4 EXTERNAL ASSESSMENT 

End Semester Examinations 

60 60 

 Grand Total  100 

 

PEDAGOGY (TEACHING METHODOLOGY) : method 

Adopted for instructional hours to be mentioned. 

Question Paper Pattern and End Semester Examination: 

Knowled

ge Level 

Secti

on 

Work 

Limited 

Mar

ks 

Tot

al 

Special 

Instructions if 

any 
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Shrimathi Devkunvar Nanalal Bhatt Vaishnav College for 

Women (Autonomous) 

Re-accredited with ‘A+’ Grade by NAAC 

Chromepet, Chennai 600 044. 

Amendments in the regulations from 2020-21 onwards PG 

 Changes in Part-II 

Semester - I 

 

Title Internal 

Marks 

External 

Marks 

Credits 

Skill based 

Elective – 

Teaching Skills 

50 - 2 

 

Semester - II 

 

Title Internal 

Marks 

External 

Marks 

Credits 

Soft Skills – 

SWAYAM(MO

OC) 

50 - 2 

 

Semester - III 

 

Title Internal 

Marks 

External 

Marks 

Credits 

Skill based 

Elective – 

50 - 2 
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Research Skills 

 

Semester - IV 

 

Title Internal 

Marks 

External 

Marks 

Credits 

Extra Diciplinary 

– 

SWAYAM(MOO

C) 

50 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

முதுகரயத்  ிழ் - பாடத் ிட்டம்  

 மு ற்பருலம் 

பகு ி - I                ாள் 1 : 

 மு ன்ரப்பாடம் 

இக்காய இயக்கிம் – I         

 ப்புள்ரிகள் : 4      

நநாக்கம் 
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1. தொிொரின் ண்ன் தொட்டு ற்தன் னெனம் 

இனநன தற்நி னரிந்துர்ன என னி 

மொத்ில் அநினத்ல். 

2. அசு டத்தும் (TNPSC, UPSC, NET/SET) கதொதுத் 

மர்வுபில் இக்ொன இனக்ிங்ள் குநித் 

ணித்ிநனண கபிப்தடுத்ி கற்நி 
கதறுற்கு ொய்ப்னத ற்தடுத்ல். 

3. இக்ொன இனக்ிங்னபக் ற்திப்தன் னெனம் 

கொிின் சிநப்னள், ணி ொழ்ின் சிநப்ன 

ற்றும் ொனுடத்ின் கதனனன உ 

னத்ல். 

4. தொிொசணின் ினள் ொினொ குடும்த 

உநவுபின் உன்ணம் குநித் என 

னரிந்துர்ன ற்தடுத்ல் ற்றும் ல்ிின் 

னக்ித்துத்ன உர்த்துல். 

5. ட்டுன இனக்ிம் ொினொ அக்ொனச் 

சனொச் சூனன அநி னத்ல். 

 

 ாள் -1 :  இக்காய இயக்கிம் 

அயகு -1 :  இக்ொன இனக்ி அநினம் - 

தின்னனம் 

அயகு -2  : ண்ன்தொட்டு (னல் 9 

னனப்னள்)              
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              தொிொர்,  குடும்திபக்கு 

(னழுனனேம்)  

                           தொிொசன் 

அயகு -3 : ஆனொதனண - அப்துல் குொன்   

அயகு-4 : ன் சரித்ிம் - உ.ம.சொ.  

(சுனக்ம்)  

               ி.ொ.ஜ. –    ன் ஆசிரிப்திொன் 

அயகு-5 : ிழ்க்ொல் - .சு.த. ொிக்ம் 

  

ாணலர் தபறும் பன் 

CO.NO ொர் கதறும் தன் அநிக்ன  -  CO-

STATEMENT 

CO1 இனநன தற்நி னரிந்துர்ன 

அநிந்ினப்தர். 

CO2 தொிொசணின் ின த்துடன் 

கதண்ல்ிின் சிநப்னதனேம்,   

இன்நினொனனனேம் அநிந்ினப்தர். 

CO3 சனெத்ில் னதுக்ின ி 
ொனுடத்ின் கதனனன அநிந்ினப்தர். 

CO4 உ.ம.சொின் ொழ்க்ன னொற்னந 

அநிந்ினப்தர். 

CO5 ட்டுனக் னனனக் ற்நினப்தர். 

 

பாட நூல்கள் 
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1. இக்ொன இனக்ிம், இொ. ண்டொனேம், தொரி 

ினனம். 

2. னதுக்ினின் மொற்நனம் பர்ச்சினேம், 

இொ. ல்னிக்ண்ன், உனத் ிொொய்ச்சி 
ிறுணம். 

3. ண்ன்தொட்டு, தொிொர், கௌொ திப்தம், 

கசன்னண, 2018. 

4. குடும்த ிபக்கு, தொிொசன், ர்ொ திப்தம், 

கசன்னண.  

5. ஆனொதனண, அப்துல்குொன், மணல் 

தப்பிர்ஸ், கசன்னண, ந்ொம் திப்ன, 2004.  

6. உ.ம.ச. ன் சரிம் (சுனக்ம்), ி.ொ.ஜ., தொரி 

ினனம், 2014. 

7. .சு.த. ொிக்ம், ிழ்க்ொல், ிொசர் 

திப்தம், கசன்னண. ன.த., 2009. 

 

பார்ரல நூல்கள் 

1. தொிொர் தொடல்ள், தொிொர், ிழ்ப் 

தல்னனக்ம், ஞ்சொவூர். 

2. சுப்திி தொிொர், திமொ ந்குொர், 

மணல் னக் டிஸ்ட், 1973. 

3. னதுக்ின என னதுப்தொர்ன, தொனொ, 

சிங்ன அம், 1983. 
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4. ிில் க்கூ ினள், ிர்னொ சுமசு, 

இம் திப்தம், 2004. 

5. ிழ்க் ினில் தொிின் ொக்ம், .. 

ினொவுக்சு. 

6. உ.ம.சொ. ன் சரிம், அன ினனம், 2012 

 

WEBSITE 

ண்ன் தொட்டு 

https://www.tamilebooks.org/ebooks/%E0%AE%95%E0%AE

%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%A9%E0%AF%

8D-

%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D

%E0%AE%9F%E0%AF%81-

%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4

%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0

%E0%AF%8D 

ிழ்க்ொல் 

http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/65-

va.suba.manikkam/tamilkadal.pdf 

குடும்த ிபக்கு  

https://www.scribd.com/doc/49579514/Bharathidasan-

Kudumba-Vilakku 

உ.ம.சொ ன் சரிம் 

http://www.tamilvu.org/library/lA471/html/lA471ind.htm 

 

 

 

 

 

http://www.tamilvu.org/library/lA471/html/lA471ind.htm
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 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 3 - - 1 - 

CO2 3 3 3 2 3 3 

CO3 3 3 3 2 - 1 

CO4 3 3 3 - 1 2 

CO5 3 - 2 3 3 2 

Average       

 

மு ற்பருலம் 

பகு ி - I                                  

 ாள் -2  மு ன்ரப்பாடம்           

அம இயக்கிம் – I    

  ப்புள்ரிகள் : 4 

 நநாக்கம் 

1. அந இனக்ிங்னபக் ற்தன் னெனம் 

ல்ிின் சிநப்னனப உர்ந்து அநத்ின் ி 
டக் னத்ல். 

2. அசுத் மர்வுபில் இனக்ிங்பில் கற்நிப் 

கதறுற்கு ொய்ப்னத ற்தடுத்ல். 

3. ணி ொழ்க்னக்கு இன்நினொ 

எழுக்ங்னப அநிந்து தின்தற்ந னத்ல். 

4. ல்ினக் ற்தன் னெனம் சனொ 

சிக்ல்லக்குத் ீர்வு ொ னத்ல். 
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5. னனனப் தண்னனடொ சனொத்ில் 

ிபி னத்ல். 

 

 ாள் – 2 :   அம இயக்கிம் 

அயகு – 1 : அநஇனக்ி அநினம் – 

மொற்நனம் பர்ச்சினேம் 

அயகு – 2 : ினக்குநள் – அநத்துப்தொல்  (38 

அிொங்ள்) 

அயகு – 3 : ொனடிொர் – கதொனட்தொல் (அசில் 

– 60 தொடல்ள்) 

அயகு – 4 : ஆசொக்மொன (னழுனனேம்) 

அயகு  : ல்ி – (னழுனனேம்), ீி 
கநி ிபக்ம்  

                          (னழுனனேம்)  

ாணலர் தபறும் பன் 

CO.NO ொர் கதறும் தன் அநிக்ன  -CO-

STATEMENT 

CO1 ொழ்ிலுக்குத் மனொண 

ீிக்னத்துனப அநிந்து கொண்டினப்தர். 

CO2 ொழ்ில் ிழுிங்னபக் ற்நினப்தர். 

CO3 அநத்ின் ிொச் சனெத்ன 

அணுகுர். 

CO4 ொழ்க்னில் தின்தற்ந மண்டி 

ல்ினபக் ற்று, தண்தொட்டுச் 
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சினின்நி டந்து னனன கொள்ர். 

CO5 ொழ்க்னின் இன்நினொ 

உறுிப்கதொனட்னப அநிந்ினப்தர். 

பாட நூல்கள் 

1. அநஇனக்ி பஞ்சிம், .த. அநொன், 

ிழ்க் மொட்டம், கசன்னண. 

2. ினக்குநள், ினள்லர், ினகல்மனி 
கன்ணிந்ி னச சித்ொந் தற்திப்னக் 

ம், கசன்னண. 

3. ொனடிொர், ஞொ. ொிக்ொசன், உொ 

திப்தம், கசன்னண, னல் திப்ன, 1993.       

4. ல்ி, எபனொர், உொ திப்தம், 

கசன்னண, 2010 

5. ஆசொக்மொன, கதனொின் னள்பிொர், 

சொொ திப்தம், கசன்னண. 

6. வகுகுனத சுொிள் திதந்த்ிட்டு 

(ீிகநி ிபக்ம் உள்பிட்ட), ினப்தணந்ொள் 

ொசித் ினட ித்ி கபிடீு, 

அண்ொனனப் தல்னனக் ம், சிம்தம். 

பார்ரல நூல்கள் 

1. ினக்குநள் ீி இனக்ிம், .. ினொவுக்சு, 

கசன்னணப் தல்னனக்ம். 
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2. திகணண் ீழ்க்க்கு, ினை கசஞ்சுரி னக் 

ஹவுஸ் தினமட் னிிகடட், கசன்னண. 

3. ள்லம், .சுத. ொிக்ம், தொரி ினனம், 

இண்டொம் திப்ன, 1953. 

 

 

WEBSITE 

ினக்குநள் 

http://thirukkural133x10.blogspot.com/p/blog-

page_1395.html?m=1 

ொனடிொர் 

https://tamilarkoodam.in/naaladiyar 

ஆசொக்மொன 

https://www.thamizhdna.org/%e0%ae%86%e0%ae%9a%e0%a

e%be%e0%ae%b0%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0

%af%8b%e0%ae%b5%e0%af%88%e0%ae%b5%e0%ae%bf%

e0%ae%b3%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%a

e%e0%af%8d-1-20 

ல்ி 
http://www.tamilsurangam.in/literatures/avvaiyar/nalvazhi.htm

l 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 2 3 3 1 - 3 

CO2 1 3 3 2 1 3 

CO3 - 3 3 1 1 1 

CO4 1 3 3 - 1 2 

CO5 3 3 3 1 1 2 

Average       
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மு ற்பருலம் 

பகு ி - I                                    

 ாள் -3  மு ன்ரப்பாடம்            

சிற்மியக்கிம்   

  ப்புள்ரிகள் : 4 

நநாக்கம் 

1. சிற்நினக்ிம் குநித் ஆொண அநினப் கதந 

னத்ல். 

2. தண்னடத் ிர்பின் ஆட்சினனநனனேம் 

னொற்றுச் சிநப்னதனேம் அநி னத்ல். 

3. தக்ின, அம், சனெம் சொர்ந் அநினப் கதந 

னத்ல். 

4. கொில்சொர் சிற்நினக்ி தல்ள் ிொ 

உனப்தின் மன்னனனேம் 

னக்ித்துத்ன  அநி னத்ல். 

5. னம்த இனக்ிம் ொினொ ிின் 

கதனனன அநிச்கசய்ல். 

 ாள் – 3 சிற்மியக்கிம் 
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அயகு – 1 : சிற்நினக்ி அநினம் – 

மொற்நனம் பர்ச்சினேம் 

அயகு – 2 : னிங்த்துப்தி (பம் தொடிது, 

மதொர் தொடிது)  

அயகு – 3 : ிழ் ிடுதூது  (னழுனனேம்) 

அயகு – 4 :குற்நொனக் குநஞ்சி (னழுனனேம்) 

னக்கூடற்தள்ல (குடின! கதனன! ட்டும்) 

அயகு – 5 : ந்ிக் னம்தம் (னழுனனேம்) 

 

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -CO-

STATEMENT 

CO1 னி இனக்ி னனன அநிந்து 

சனெத்ில் ற்தடும் 

ொற்நங்லக்மற்தத் ங்னபத் 

ொர்தடுத்ிக் கொள்ர். 

CO2 தண்னட ிழ் இனக்ிங்பின் ி 
கநிப்தடுத்ப்தட்ட ொழ்ில் 

னனநினணப் கதற்நினப்தர். 

CO3 சனெம் சொர்ந் அநிமொடு ொழ்ில் 

தற்நிப் னரினனனேம் கதற்று 

சனெத்மொடு இனந்து ொழ்னன 

அநிந்ினப்தர். 

CO4 உனப்தின் மன்னன அநிந்ொல் 

ற்சொர்ன ொழ்ிற்குத் ங்னபத் 
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ொர்தடுத்ிினப்தர். 

CO5 தண்னட ிர்பின் னொற்மநொடு 

னந ொழ்ினணப் தற்நி அநிினணனேம் 

கதற்நினப்தர். 

பாட நூல்கள் 

1. சிற்நினக்ி ஆொய்ச்சி 1, 2, இொ. ண்ன், 

அப்தர் திப்தம், கசன்னண, 2002. 

2. சிற்நினக்ிங்பின் மொற்நனம் பர்ச்சினேம், 

னத்துச்சண்னம், ிர்னொ மொன், னத்துப் 

திப்தம், துன. 

3. னிங்த்துப்தி உனனேடன், ஞொ. 

ொிக்ொசன், உொதிப்தம், கசன்னண. 

4. ிழ்ிடுதூது, சந்ிொ திப்தம், கசன்னண. 

5. னக்கூடற்தள்ல, றுதிப்ன,  கபிடீு, 

கசன்னண. 

6. ினக்குற்நொனக் குநஞ்சி, ிரிகூடொசப்தக் 

ிொர்,  கபிடீு, கசன்னண. 

7. ந்ிக் னம்தம், சொொ திப்தம், கசன்னண. 

பார்ரல நூல்கள் 

1. சிற்நினக்ிச் கசல்ம், ..ீ கசொன், 

ிொசர் தனம், சிம்தம், 1976. 

2. சிற்நினக்ி பர்ச்சி, ன. சண்னம்திள்னப, 

ிொசர் திப்தம், சிம்தம், 1981. 
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3. சிற்நினக்ி னள், ன. 

சண்னம்திள்னப,ிொசர் தனம், 

கசன்னண, 1982. 

4. இனதொம் தற்நொண்டுச் சிற்நினக்ிங்ள், 

சினம்ன . கசல்ொசு, ொனச்சுடு திப்தம், 

னல்திப்ன, ொர்மொில், 2018.  

5. சிற்நினக்ிச் கசொற்கதொிவுள்,  

கபிடீு. 

 

WEBSITE  

னிங்த்துப்தி 
https://www.pacc.in/e-learning-

portal/ec/admin/contents/127_MTA%2031_202012080516371

6.pdf 

 

ிழ்ிடுதூது 

 https://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_B

OK_0015240_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%

E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%

E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AF%82%E

0%AE%A4%E0%AF%81.pdf 

குற்நொனக் குநஞ்சி 
 http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/59-

puliyurkesigan/014.thirukutralakuravanchi.pdf 

னக்கூடற்தள்ல 

https://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_BO

K_0007504_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0

%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%A
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E%B1%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B3%E0%A

F%8D%E0%AE%B3%E0%AF%81.pdf 

ந்ிக்னம்தம் 

 http://www.noolulagam.com/free_books/other_books/nandhik

alambagam.pdf 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO

6 

CO1 2 3 - 2 - 3 

CO2 1 3 3 - - - 

CO3 2 3 3 3 1 1 

CO4 - 1 2 3 - 1 

CO5 3 3 3 3 3 2 

Average       

மு ற்பருலம் 

பகு ி - I                                      

 ாள் - 4  மு ன்ரப்பாடம்      

த ால்காப்பிம் – தபாருர ிகாம் I

  ப்புள்ரிகள் : 4 நநாக்கம் 

1. ிழ் இனக் னதனேம் னொற்னநனேம் 

அநிச் கசய்ல். 

2. அக்ொன க்பின் அொழ்ினண உ 

னத்ல். 

3. னநொழ்ினண அநினொல் த்ம் ொழ்ினணச் 

கசம்னப்தடுத்ச் கசய்ல். 

http://www.noolulagam.com/free_books/other_books/nandhikalambagam.pdf
http://www.noolulagam.com/free_books/other_books/nandhikalambagam.pdf
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4. ொழ்ில் னனநனபனேம் இல்னநத்ின் 

ொண்தினணனேம் அநிச் கசய்ல். 

5. இனக்த்ின் தண்னன அநி னத்ல். 

 ாள் – 4  த ால்காப்பிம் - தபாருர ிகாம் I 

அனகு – 1  : ிழ் இனக் னம் 

னொறும் 

அனகு – 2 : அத்ினில்  

அனகு – 3 : னநத்ினில் 

அனகு – 4 : பில் 

அனகு – 5 : ற்தில், கதொனபில் 

 

 

 

ாணலர் தபறும் பன்  

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -CO-

STATEMENT 

CO1 அொழ்ினண ற்தன் ொினொ 

அடிப்தனட அன்னதனேம் தண்னதனேம் 

கதற்நினப்தர். 

CO2 னநொழ்ன கசம்னப்தடுத்ி 
ஈனத்ிநனணனேம் துினனேம் 

கொண்டினப்தர். 

CO3 ொழ்ில் ிழுிங்னபக் 

ற்றுர்ந்து அன்ி டப்தர். 
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CO4 ற்தின் ிநனர்ந்து சிநந்து ொழ்ர். 

CO5 இனக் தண்னனப அப்கதொனள் 

ி அநிந்ினப்தர். 

 

பாட நூல்கள் 

1. ிழ் இனக் னம் னொறும், மச ர், 

னனன் திப்தம், ொழ்ப்தொம். (இனத் 

ல்) 

2. கொல்ொப்திம் – கதொனபிொம் 

(அத்ினில், னநத்ினில்) 

இபம்னர் உன, ினகல்மனி 
கன்ணிந்ி னச சித்ொந் தற்திப்னக் 

ம், றுதிப்ன, கசன்னண, 2000. 

3. கொல்ொப்திம் – கதொனபிொம் (பிில், 

ற்தில், கதொனபில்) இபம்னர் உன, 

ினகல்மனி கன்ணிந்ி னச சித்ொந் 

தற்திப்னக் ம், 9-ஆம் திப்ன, கசன்னண, 

1986. 

பார்ரல நூல்கள் 

1. கொல்ொப்திம் – கதொனபிொம். கு. 

சுந்னெர்த்ி (த.ஆ.), அண்ொனனப் 

தல்னனக்ம், சிம்தம். 

2. கொல்ொப்தி கநி, கொ.அ. துன அங்சொி, 
ீணொட்சி னத் ினனம், துன, 1963 
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3. கொல்ொப்திம் – கதொனபிொம். ன. 

சண்னம்திள்னப (த.ஆ.), தொரி ினனம், 

கசன்னண. 

4. கொல்ொப்திம், கதொனபிொம், 

ச.ம.சுப்திிம் (த.ஆ), ிொசர் 

திப்தம், கசன்னண. 

 

WEBSITE 

கொல்ொப்தி கதொனபிொம் 

 https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A

%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%

E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%

E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%

E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0

%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%

AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/ 

 

 

 

 

 

 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 - 3 1 1 - 1 

CO2 - 1 3 3 - 1 

CO3 - 3 3 3 - 1 

CO4 - 3 3 1 - - 

https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/
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CO5 2 3 - - - 1 

Average       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மு ற்பருலம் 

பகு ி - II         லிருப்பப்பாடம் – 

1     

நாட்டுப்புமலில்     

  ப்புள்ரிகள் : 3 

நநாக்கம் 

1. ொட்டொர் க்ொற்நினனப்  தில்ன் 

னெனம் சனெ னொற்னந அநி னத்ல். 
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2. தண்தொட்டுக்கூறுனப ீட்டுனொக்ம் 

கசய்ல். 

3. ொட்டுப்னநக் னனக் கூறுனப அநி 

னத்ல். 

4. அனினம் ொட்டொ க்குச் கசொற்ள், 

னங்கு கதொனட்ள் குநித்து அநி னத்ல். 

5. கொிக்கூறுனபத் ிநம்தடக் னொண்டு, 

தனடப்தொற்நல் ிநனண ப னத்ல் . 

லிருப்பப்பாடம் – 1 : நாட்டுப்புமலில்  

அயகு – 1  : ொட்டுப்னநில் – அநினம், 

ொட்டுப்னந இனக்ிம் ிபக்ம் – 

ொட்டுப்னநில் னொறு – 

கொல்ொப்தித்ில் ொட்டுப்னந இனக்ிக் 

கூறுள். இந்ி ொட்டுப்னநில் – ி 

ொட்டுப்னநில்.ட்டினக்ிங்லள் 

ொட்டுப்னந இனக்ித் ொக்ம்.சங் 

இனக்ிங்பில் ொட்டுப்னந இனக்ிக் 

கூறுள். 

அயகு – 2 : ொட்டுப்னந க்ொறுள் – 

ொட்டுப்னநப் தொடல்ள் – ொனொட்டு னல் 

எப்தொரி ன - ொட்டுப்னநக் னள் – 

ொட்டுப்னநப் தகொிள், ிடுனள்.  
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அயகு – 3 : ொட்டுப்னநக் னனள் – கும்ி – 

மொனொட்டம் – ொட்டம் – ினொட்டம் – 

எினொட்டம் – கதொய்க்ொல் குினொட்டம். 

அயகு – 4 : தண்தொட்டுக் கூறுள் – ொட்டுப்னந 

ம்திக்னள், தக்க்ங்ள் - 

ினிொக்ள், சடங்குள், ினபொட்டுள், 

ட்டொச் கசொற்ள்.  

அயகு – 5 : ொட்டுப்னநில் – கொிில் – 

ொட்டுப்னந இனக்ி கொிில் கூறுள் 

(துன, மொனண, இனன – ற்தனண – 

அிள் – உர்ச்சி – னத்னப்ன.) 

ாணலர் தபறும் பன் 

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -CO-

STATEMENT 

CO1 அனினம் ொட்டுப்னந இனக்ி 

அநினப் கதற்நினப்தர். 

CO2 ொட்டுப்னநக் னள் தில்ின் னெனம் 

சனெ னொற்று அநினப் கதற்நினப்தர். 

CO3 தந்ிர் ொழ்ினன அநிந்ினப்தர். 

CO4 தனடப்தொலனத்ிநனணப் கதற்நினப்தர். 

CO5 னனள் குநித்ப் னரிந்துர்னப் 

கதற்றுக் னனனப ீட்டுனொக்ம் 

கசய் அநிந்ினப்தர். 
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பாட நூல்கள் 

1. ொட்டுப்னநப் தொடல்ள் ொட்டும் ிர் 

ொழ்ில், டொக்டர் அன. இொொன், 

ிொசர் திப்தம், கசன்னண, 1997. 

2. ொட்டுப்னந தொடல்ள், ொ. மொண்டொன், 

தொி னத்ொனம், கசன்னண, 1996. 

3. ொட்டுப்னநில் ஆய்வு, சு. சக்ிமல், 

ிொசர் திப்தம், கசன்னண, 1983. 

பார்ரல நூல்கள் 

1. ொமடொடி இனக்ிம், ி.ொ.ஜந்ொன், 

அனினனம், கசன்னண. 

2. ொட்டுப்னந ண்ணும் க்லம், ம. . 

குமசன், ினை கசஞ்சுரி னக் ஹவுஸ் 

தினமட் னிிகடட், கசன்னண. 

3. ிில் ொட்டுப்னநப் தொடல்ள், சு. 

சண்னசுந்ம், ிொசர் திப்தம், 

கசன்னண, 1993. 

 

WEBSITE 

TVA_BOK_0005511_ி ொட்டுப்னநில்.pdf 

 

 

 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 
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 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 1 2 - 1 - 1 

CO2 1 2 1 2 - 1 

CO3 1 3 2 1 - 1 

CO4 2 - - 1 1 3 

CO5 3 1 - 1 3 1 

Average       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னற் தனம்   தகுி - II

 ப்னள்பிள் : 2 

 

Course   Skill based elective    

 

Teaching Skills  - ற்தித்ல் ிநன் 
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இண்டாம் பருலம் 

பகு ி - I                                        ாள் -5                    

மு ன்ரப்பாடம்        இக்காய இயக்கிம் – II

            

  ப்புள்ரிகள் : 4 

 நநாக்கம் 

1. னிணத்ின் சிநப்னத்ன்ன ற்றும் உத்ினப 

அநி னத்ல். 

2.  ணி ொழ்க்ன வ்ொறு இனக் மண்டும் 

ன்தன ொல்ள் ொினொ உ னத்ல். 

3. னிண ஆசிரிர்பின் தனடப்தொக் உத்ினப 

அநி னத்ல். 

4. சிறுனபின் ிம ன் னன்மணற்நச் 

சிந்னணமொடு, தனடப்னத்ிநனண 

பனத்ல். 

5. ணீக் ினனப ற்தன் னெனம் னி 

இனக்ி உத்ினபப் னரினேம் ிநனண 

உனொக்குல். 

 ாள் – 5  : இக்காய இயக்கிம் – II 

அனகு – 1   : ீ ழு றுக்கும் ணகு  (51 

னல் 100 

னனப்னள் ன)- இபம்தினந(ணீக் 

ின) 
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அனகு - 2 : ொல் மஜொி (24 ொட்சிள் – 184 

தக்ம்) அநிஞர்      அண்ொ (னிணம்) 

 அனகு – 3 : னி கஜர்ணிில் க.து. சுந் 

டிமலு (த    இனக்ிம்) 

அனகு – 4 : ஐன - இன்குனொப் (ொடம்) 

அனகு – 5 : சொித்ி அொி கபிடீு, 

சிறுனத் கொகுப்ன, அினன் (த.ஆ) 

 

ாணலர் தபறும் பன்  

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -CO-

STATEMENT 

CO1 னிணங்னப உத்ிமபொடு கதொனத்ிப் 

தொர்க்கும் ஆற்நனனப் கதற்நினப்தர். 

CO2 ொழ்க்னச் சிக்ல்னப ிர்கொண்டு 

ீர்வு ொணும் ிநன் கதற்நினப்தர். 

CO3 னி மொக்ில் தனடப்தொபிொ உ 

னொகுர். 

CO4 னொறு ற்றும் சனெம் குநித் 

அநினப் கதற்நினப்தர். 

CO5 ன்னண பர்த்துக் கொள்லம் ிநனணப் 

கதற்நினப்தர். 

பாடநூல்கள்  
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1. ீ ழு றுக்கும் ணகு – இபம்தினந, 

டிஸ்ரி னக் மதனஸ், கசன்னண, இண்டொம் 

திப்ன, 2018. 

2. னி கஜர்ணிில் க.து. சுந் டிமலு, 

ொணி திப்தம், கசன்னண. 

3. ொல் மஜொி, அநிஞர் அண்ொ, தொரி ினனம், 

னென்நொம் திப்ன, கசன்னண, 1978. 

4. ஐன, இன்குனொப், அன்ணம் திப்தம், 

கசன்னண. 

5. சிறுனத் கொகுப்ன, சொித்ி அொி 
கபிடீு, அினன் (த.ஆ). 

பார்ரல நூல்கள் 

1. ிழ் ொல் தற்நொண்டு னொறும் 

பர்ச்சினேம், கத. மொ.சுந்ொஜன், மசொ. சிதொ 

சுந்ம், ிநிஸ் இனக்ி சங்ம், கசன்னண, 

1977. 

2. சிறுனின் மொற்நனம் பர்ச்சினேம், ொ. 

சிம்தி, ிழ்ப் னத்ொனம், கசன்னண, 

னென்நொம் திப்ன, 1980. 

3. இனதொம் தற்நொண்டுத் ிழ் உனனட, ொ. 

இொனிங்ம், ிழ்ப் னத்ொனம், ி.ர், 

கசன்னண. 
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4. ிழ் ொட பர்ச்சி, இொ. குமனன், 

ிசி கபிடீு, கசன்னண, னல் திப்ன, 

1992. 

5. கதண் தனடப்தொபர் ம் தனடப்னள், சொ.பன், 

னினி திப்தம், அண்ொர், கசன்னண. 

 

 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 - - - 1 1 

CO2 - 1 1 2 - 1 

CO3 2 - 1 - 3 3 

CO4 - 2 1 2 - - 

CO5 - 3 3 3 - 2 

Average       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62  

 

 

 

 

 

 

இண்டாம் பருலம் 

பகு ி - I         ாள்- 6  

மு ன்ரப்பாடம் : பக் ி இயக்கிம்  

      

  ப்புள்ரிகள் : 4 

நநாக்கம் 

1. தக்ி இனக்ிம் ற்தன் ொினொ கொி 
சொர்ந் னொச்சொ ிழுிங்னப 

அநினத்ல். 

2. கதண் தனடப்தொலனனபக் ற்தொல் 

தண்தொட்டுச் சினின்நி டந்து கொள்ப 

னனனத்ல். 

3. சனெத்ில் ணிணி எழுக்த்னக் 

னடதிடிக் னத்ல். 

4. இனநனன உர்ந்து ச 

ல்னிக்த்மொடு சனெ சிக்ல்னப ிர் 

மொக்னத்ல். 

5. அக்ொன க்பின் தண்தொட்டு 

ிழுிங்னபக் ற் னத்ல். 
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 ாள் – 6  : பக் ி இயக்கிம் 

அனகு – 1  : தக்ி இனக்ி அநினம்  

அனகு – 2 : ினஞொணசம்தந்ர் – மொடுனட 

கசின்… ினொவுக்சர் – ொசில் 

னீனேம்…  

                        ொிக்ொசர் – திடித் தத்து  

அனகு – 3 : ஆண்டொள் – ினப்தொன 

(னழுனனேம்),  

குனமசொழ்ொர் – (மி னனம்தல்) 

அனகு – 4 : மரி ொன - கதௌத்ம் – 

திக்குிபின் தொடல்ள் இமசுொிம் – 

(தொடுபின் தொன) 

அனகு – 5 : குங்குடி ஸ்ொன் சொின 

தொடல்ள் - தொதக்ண்ி (100  தொடல்ள்) 

ாணலர் தபறும் பன்  

CO.N

O 
ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -CO-

STATEMENT 

CO1 ஆழ்ொர்பின் தொசுங்பின் ொினொ 

கய்ீச் சிந்னணன அநிந்ினப்தர்.  

CO2 னசக் குர்பின் தக்ித் ிநனண 

அநிந்ினப்தர். 

CO3 னச இனக்ிம் ொினொ இனநனக் 

ற்றுர்ல். 
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CO4 னொச்சொம், தண்தொடு சொர்ந் 

ிழுிங்னபக் ற்றுர்ந்ினப்தர். 

CO5 இனநனத் ன்ன, சப்கதொனந, 

சனெத்னச் சுனெொ அணுகுல் 

மதொன்ந தண்னனபப் கதற்நினப்தர். 

பாட நூல்கள் 

1. ிில் ச னொறு, ஆ.மலுப்திள்னப, தொரி 

ினனம், கசன்னண. 

2. மொம் அடங்ன் னனந, ினனபம், 

கசன்னண, 1953. 

3. ினொசம், ொிக்ொசர், ினக்குட ீொட்டு 

ிொ ினணவு கபிடீு, ினப்கதனந்துனந, 

1990. 

4. ொனொி ிவ்திதந்ம், ஆழ்ொர்ள், 

ஆழ்ொர்ள் ஆய்வு னம், கசன்னண, 2002. 

5. மரி ொன - கதௌத்ம் – திக்குிபின் 

தொடல்ள், அ. ங்ன, சந்ிொ திப்தம், 2007. 

6. இமசு ொிம், ண்ொசன், தொரிினனம், 

கசன்னண. 

7. குங்குடி ஸ்ொன் சொின தொடல்ள், ொ. 

டிமலு னனிொர், னல்னன ினனம், 

னல் திப்ன, 2004. 

பார்ரல நூல்கள் 
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1. ஆழ்ொர்ள் ொனினன, ன. இொனங்ொர், 

னொ. ஜர்ணல் அச்சுக்கூடம், கசன்னண, 1929. 

2. னசனம் ிழும், ினன சீணி. மங்டசொி, 
தொரிினனம், கசன்னண. 

3. னனம் ிழும், ினன சீணி. 
மங்டசொி., தொரிினனம், கசன்னண. 

4. இஸ்னொம் ஏர் பி அநினம் , ொகூர் னொி, 
மணல் தப்பிர், கசன்னண. 

WEBSITE 

ினஞொணசம்தந்ர் - மொடுனட கசின் 

http://thevaramclass.blogspot.com/2015/11/11.html?m=1 

ினொவுக்சர் ொசில் னீனேம்  

http://www.thevaaram.org/thirumurai_1/onepage.php?thiru=5

&Song_idField=5090 

ொிக்ொசர் – திடித்  தத்து  

https://shaivam.org/thirumurai/eighth-thirumurai-

thiruvasagam/243/pidiththa-paththu 

ஆண்டொள்- ினப்தொன   

https://www.tamiltypingonline.com/thiruppavai-lyrics-in-tamil/ 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 2 - 1 - 1 

CO2 2 3 1 1 - - 

CO3 2 3 3 2 - 1 

CO4 - 3 2 2 - - 

CO5 - 1 3 3 - 1 
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Average       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இண்டாம் பருலம் 

பகு ி - I      ாள் -7   

 மு ன்ரப்பாடம்      காப்பிம்  

     ப்புள்ரிகள் : 4 

 நநாக்கம் 

1. னத்ிழ்க் ொப்திக் கூறுனப 

அநினத்ல். 

2. தக்ி ிநனண அநினத்ல். 
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3.ொப்திம் ொினொ அக்ொன க்பின் 

ொழ்ினன அநினத்ல். 

4.ணிணி எழுக்த்மொடு, ொழ்ில் 

தண்தினண அநினத்ல். 

5.அக்ொன க்பின் க் கொள்னனபனேம் 

சனெ இக்த்னனேம் அநினத்ல். 

 ாள் – 7 : காப்பிம் 

அனகு – 1  : ொப்திம் மொற்நனம் 

பர்ச்சினேம் 

அனகு – 2 : சினப்திொம் – னொர் ொண்டம் 

(னழுனனேம்) 

அனகு – 3 : ம்தொொம் – 

தொனொண்டம் - ிினனக்    ொட்சிப் தடனம் - 89  

தொடல்ள் (தொடல் ண் :  563 - 652 ன) 

அனகு – 4 : i) இட்சண் ொத்ிரீம் – 

குொ தனம் 

ii) இட்சி சரிம் ன்னும் உய்க் கொண்ட 

னொறு (னல் 50 தொடல்ள்) 

அனகு – 5 : சீநொப்னொம் – ிசுநத்துக் 

ொண்டம் – ிடீட்டப் தடனம். 

ாணலர் தபறும் பன்  

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 
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CO1 ொப்திக் கூறுமபொடு தனடப்தொற்நனன 

அநிந்ினப்தர். 

CO2 தக்ி ிநமணொடு ச ல்னிக்த்ன 

அநிந்ினப்தர். 

CO3 ொழ்ில் ிழுிங்னபக் 

ற்நநிந்ினப்தர். 

CO4 ொப்திங்ள் ொினொ அக்ொன சனெ 

ினனன அநில். 

CO5 சனெத்ில் ீி கநி உர்ந்து டப்தர். 

பாட நூல்கள் 

1. ிில் ொப்திக் கொள்ன, து. சீணிசொி, 
ிழ்ப் தல்னனக்ம், ஞ்சொவூர். 

2. ிழ் ொப்திங்ள், ி.ொ.ஜ., சொொ திப்தம், 

கசன்னண. 

3. சினப்திொம், இபங்மொடிள், தத்ொம் 

திப்ன, ிழ்ப் தல்னனக்ம், ஞ்சொவூர். 

4. கதரினொம், மசக்ிொர், வொசி டம், 

ினப்தணந்ொள்.  

5. ம்தொொம், ம்தர், ன.னெ.மொதொன 

ினஷ்ொச்சொரிொர் ம்கதணி, கசன்னண.  

6. இட்சி ொத்ிரிம் – (சுனக்ம்), ச்.. 

ினஷ்ப்திள்னப, ினள் ினனம். 
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7. சீநொப்னொம், உறுப்னனர், கசய்கும்தி 
தொனர் உன, தொரி ினனம், கசன்னண. 

பார்ரல நூல்கள் 

1. இபங்மொடிள், ன. 

ொசணொர்,தொரிினனம், கசன்னண. 

2. இட்சி ொத்ிரிம் – (சுனக்ம்), ச்.. 

ினஷ்ப்திள்னப, ினள் ினனம் 

3. ம்தன் னி தொர்ன, அ.ச. ஞொணசம்தந்ன், 

சொொ திப்தம், 2017.   

4. கதரினொம் ஏர் ஆய்வு, அ.ச. ஞொணசம்தந்ன், 

ொணி திப்தம், னல் திப்ன, 2021.  

5. இட்னடக் ொப்திங்ள், .சுத. ொிக்ம், 

சொொ திப்தம், 2010. 

6. இபங்மொவும் சினம்னம், ி.அ.கத.  தொரி 

ினனம், கசன்னண. 

 

 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 1 1 - - 3 3 

CO2 - 3 2 2 - 1 

CO3 1 3 2 3 - 1 

CO4 - 3 1 2 - 1 

CO5 - 3 3 3 - 1 

Average       



70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இண்டாம் பருலம் 

பகு ி - I         ாள் -8 

:மு ன்ரப்பாடம் த ால்காப்பிம் – 

தபாருர ிகாம் – II     ப்புள்ரிகள் : 4 

 நநாக்கம் 

1. கய்ப்தொடுள் உ உனனள் மதொன்ந 

கசய்னேள் உட்கூறுனப அநினத்ல். 

2. கசய்னேள் இற்றுில் அநினத்ல். 
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3. தில் ொினொ அநிில் தட்தங்னப 

அநினத்ல். 

4. ினின் ணீ பர்ச்சின அநிந்து 

தனடப்தொக்த் ிநனணப் கதநனத்ல். 

5. உிர் மொற்நம் மதொன்ந கதொனபினக் 

உட்கூறுனப அநினத்ல். 

 ாள் - 8:  த ால்காப்பிம் – தபாருர ிகாம் – 

II  

அனகு – 1  : கய்ப்தொட்டில் 

அனகு – 2 : உில் 

அனகு – 3 : தில் 

அனகு – 4 : கசய்னேபில் - 1 

அனகு – 5 : கசய்னேபில் – 2 

 

 

 

ாணலர் தபறும் பன்  

CO.N

O 
ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 கய்ப்தொட்டு உர்வுனப அநிந்து 

ொழ்க்னில் தின்தற்றுர். 

CO2 உனின் தன்தொடுனபத் கபிந்து 

தனடப்னத் ிநனணப் கதற்நினப்தர். 

CO3 னக்ின, னதுக்ின னனணனேம் 

ஆற்நல் கதற்நினப்தர். 
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CO4 தில் ொினொ அநிில் தட்தங்ள் 

குநித் கபிினணப் கதற்நினப்தர். 

CO5 இனக்ம் ொினொப் னதுனக் 

னத்துனபப் தொடல் ிப் னகுத்துர். 

பாட நூல் 

1. கொல்ொப்திம் – கதொனபிொம், 

ினகல்மனி கன்ணிந்ி னச சித்ொந் 

தற்திப்னக் ம், கசன்னண. 

பார்ரல நூல்கள் 

1. கொல்ொப்திம் – கதொனபிொம். ன. 

சண்னம்திள்னப (த.ஆ.), தொரி ினனம், 

கசன்னண. 

2. கொல்ொப்திம் – கதொனபிொம், 

உனபக்மொன, ச.ம. சுப்திிம் (த. 

ஆ.), கய்ப்தன் திப்தம், கசன்னண, 2001. 

3. கொல்ொப்திம் – கதொனபிொம், கசய்னேபில் 

(ச்சிணொர்க்ிணிர் உன) கு.சுந்னெர்த்ி (த. 

ஆ.), ினகல்மனி கன்ணிந்ி னச 

சித்ொந் தற்திப்னக் ம், கசன்னண, 1965. 

4. கொல்ொப்திப் கதொனபிொம், உனபம், 

ஆ. சினிங்ணொர், உனத் ிொொச்சி 
ிறுணம்,  கசன்னண. 
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5. கொல்ொப்தித் ிநன், .சுத.ொிக்ம், 

ிொசர் திப்தம், கசன்னண, 1987. 

WEBSITE 

கொல்ொப்தி கதொனபிொம் 

https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%

E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0

%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0

%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%AA%E0

%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%

AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%A

E%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/ 

 

 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO

6 

CO1 2 2 - 1 - 2 

CO2 3 - - 2 1 3 

CO3 1 - - 1 1 3 

CO4 3 - - 1 3 2 

CO5 2 - - 2 1 3 

Average 2 2 - 1 - 2 
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இண்டாம் பருலம் 

பகு ி – II     

லிருப்பப்பாடம் – II    தாறிில்            

 ப்புள்ரிகள் : 3 

நநாக்கம் 

1. கொிில் ொினொ கசொற்பின் 

ஆலனன அநினத்ல். 

2. கொிில் ொினொ இனக் 

தட்தங்னப அநினத்ல். 

3.  எனி மொன்றுற்குரி உறுப்னனப 

அநினத்ல். 

4. உனதன்பின் தன்தொடுள் குநித்துத் 

கபினத்ல். 

5. கசொற்னபக் கொண்டு கொடனத்னன 

அநினத்ல். 

தாறிில் 
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அயகு – 1 : கொி – னனந – ிபக்ம் – 

ணி கொிக்கும் ினங்கு கொிக்கும் 

இனடம உள்ப மறுதொடுள் – கொிில் 

னனந- ிபக்ம் – இனக்னம் 

கொிிலும் – கொிில் னப்தொடு – 

கதொது கொிில் ல்னன – அநினம். 

அயகு – 2 :  எனிில் னனந ிபக்ம் – 

னென அணுகுனனநள் எனிப்ன – மட்ன – 

அனன எனிில் அணுகுனனநள் – 

மதச்சுறுப்னள் – மதச்கசொனிபின் னப்தொடு – 

எனிிலும் எனிணிலும்.  

அயகு – 3 :  எனிணிில் – னனந – 

ிபக்ம் – எனின் – எனினணக் ண்டநினேம் 

னனநள் – எனினும் ொற்கநொனினேம் – 

மற்கூற்கநொனின் – அனசறுத்ம் – 

எனிழுத்ம் – எனிழுத்ம் – குல் திரிந்ினச 

– சும். 

அயகு – 4 : உனதணில் – உனதன் – னனந 

– ிபக்ம் –உனதன்னபக் ண்டநில் -  

கசொல்லும் உனதனும் – எனினும் உனதனும் – 

உனதன் னள் – உனதணில் னனநள் – 

உனகதொனிணில் – உனகதொனின் ிிள் – 

கசொல்னொக்ம், கசொல்னனப்ன னள். 
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அயகு – 5 : கொடரில் – அணுகுனனநள் – 

கசொல் னள் – அண்னனேறுப்ன ஆய்வு – 

உள்ட்டத் கொடர் – கபிட்டத் கொடர் – 

கொடனப்ன இனக்ம் – ொற்நினக்ம். 

ாணலர் தபறும் பன் 

CO.N

O 
ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 கொிினனக் ற்நனின் ொினொச் 

கசொற்பின் ஆலன குநித்நிந்ினப்தர். 

CO2 இனக் னனந திநொது மதசவும், 

ழுவும் அநிந்ினப்தர்.  

CO3 எனின், உனதன் தற்நி 

தன்தொட்டினணக் குநித்துத் 

கபிந்ினப்தர். 

CO4 கசொல்னின் இன்நினொனனத் 

கொடர்பில் தன்தடுத்த் கரிந்ினப்தர். 

CO5 கொிினின் ொினொ இனக் 

இனக்ிச் கசொற்கநொடர்பின் ிநன்னப 

அநில். 

 

பாட நூல்கள் 

1. இக்ொன கொிில், னத்துச் 

சண்னம்திள்னப, னல்னன ினனம், 

கசன்னண. 
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2. கொிில், ி.னொன், .கஜொ, ினே 

கசஞ்சுரி னக் ஹவுஸ், கசன்னண. 

3. கதொது கொிில் அநினம், கதொன். 

மொண்டொன், தொரி ினனம்.  

4. கதொது கொிில், சொ. பன், னினி 
திப்தம், அண்ொர், கசன்னண.  

பார்ரல நூல்கள் 

1. கொிில் னனலம் மொட்தொடுலம், 

மொ.ிசொன், . சுமனொசணொ, உனத் 

ிொொச்சி ிறுணம், கசன்னண. 

2. கொிில், . சீணிொசன், தொரி ினனம், 

கசன்னண. 

3. கொி னொறு, ன.ொசன், தொரி ினனம், 

கசன்னண  

4. ிழ் கொி னொறு, சு. சக்ிமல், 

ிொசர், திப்தம், கசன்னண. 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 - - - - - 

CO2 3 - - - - - 

CO3 3 - - - - - 

CO4 3 - - - - - 

CO5 3 - - - - - 

Average       
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இண்டாம் பருலம்   பகு ி –II 

 ப்புள்ரிகள் : 3 

 

Course EXTRA INTERDISCIPLINARY ELECTIVE I 

 

இண்டாம் பருலம்  பகு ி – II

  ப்புள்ரிகள் : 2 

Course    Skill based elective    

SWAYAM - MOOC 

All PG Students Are asked to enrol in SWAYAM MOOC 

Online course. 

Students should enrol at least one course in each year. 
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Evaluation (Internal) is done at the end of II Semester (For I 

PG) and IV Semester (For II PG) and the marks will be entered 

in the respective places. 

If students enrolled in more than one MOOC- course in the 

same senester / same year, the option of subject for evaluation 

will be given to the same course / subject will be considered for 

internal evaluation. 

Further if students registered and clear the Mooc course, the 

credits earned by them will be given as extra credit. 

Internal External Total Credit 

50 

(20+15+15) 

(i) 20 for Enrolment 

(ii) 15 for Assignment 

(iii) 15 for Presentation 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

மூன்மாம் பருலம் 

பகு ி - I          

 ாள்- 9                

மு ன்ரப்பாடம் 

சங்க இயக்கிம் -I              

 ப்புள்ரிகள் : 4 

 நநாக்கம் 
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 1. சங்ப்தொடல்ள் ிொ னனர்பின் 

னனனன அநினத்ல். 

 2. சங்ொன க்பின் ொழ்ில் னனநனப 

அநிந்து கொள்ப  னத்ல். 

 3. அ இனக்ிங்பின் ி ொழ்ில் 

அநத்னக் ற் னத்ல். 

 4. அக்ொன க்பின் இற்னமொடு இனந் 

சனொ ொழ்ினன அநி னத்ல். 

 5. அக்ொன க்பின் தக்க்ம், 

தண்தொட்டுக் கூறுள் மதொன்நற்னநத் 

கரிந்துகொள்ப னத்ல். 

 ாள் – 9 :  சங்க இயக்கிம்  - I 

அனகு -1 : சங் இனக்ிம் அம் தற்நி 

அநினம்  

அனகு -2 : ற்நின –  (குநிஞ்சி 1, 244; 

னல்னன 169, 367;    னம் 230, 380; கய்ல் 19, 

172; தொனன 110, 274)  

அனகு -3 : குறுந்கொன – (குநிஞ்சி 2, 176 ; 

னல்னன 210, 287; னம்  196, 305; கய்ல் 310, 

324 ; தொனன 41, 209)  அொனூறு – (குநிஞ்சி 208 ; 

னல்னன 84 ; னம் 86; கய்ல் 140 ; தொனன 27 ) 

அனகு -4 : னித்கொன – (குநிஞ்சி 51 ; 

னல்னன 114;  
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னம்  80; கய்ல் 133 ; தொனன 9)  

அனகு -5 : னல்னனப்தொட்டு னழுனனேம் 

 

ாணலர் தபறும் பன் 

CO.N

O 
ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 அக்ொனச் சனொ க்பின் ொழ்ில் 

னனநள் தற்நி அநினப் கதற்நினப்தர். 

CO2 சனெத்மொடு இனந்து ொழும் 

னநொழ்ில் கபினப் கதற்நினப்தர். 

CO3 அநக்னத்துனபக் ற்றுர்ந்து 

சனொத்ில் ணிணி எழுக்த்மொடு 

ொக் ற்நினப்தர். 

CO4 தண்னடத் ிரின் ொழ்ினண 

ந்ினப் தொகுதொட்மடொடு அநிந்ினப்தர். 

CO5 தந்ிர்பின் தக்க்ம் 

னொச்சொம், ீம் மதொன்ந தண்தொட்டுக் 

கூறுனப அநிந்ினப்தர். 

 

பாட நூல்கள் 

1. அொனூறு, சங்ப் னனர்ள், ினகல்மனி 
கன்ணிந்ி னச சித்ொந் தற்திப்னக் 

ம், கசன்னண. 
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2. னநொனூறு, சங்ப் னனர்ள், ினகல்மனி 
கன்ணிந்ி னச சித்ொந் தற்திப்னக் 

ம், கசன்னண. 

3. குறுந்கொன, சங்ப் னனர்ள், ிழ்ப் 

தல்னனக் ம், ஞ்சொவூர். 

4. னித்கொன, சங்ப் னனர்ள், ிழ்ப் 

தல்னனக் ம், ஞ்சொவூர். 

5. ற்நின, சங்ப் னனர்ள், ினகல்மனி 
கன்ணிந்ி னச சித்ொந் தற்திப்னக் 

ம், கசன்னண. 

பார்ரல நூல்கள் 

1. சங் இனக்ிம், ஸ். னொனரிப்திள்னப 

(த.ஆ.), தொரி ினனம், கசன்னண.  

2. தந்ிழ் இனக்ித்ில் இற்ன, ன. 

ொசணொர், தொரி ினனம், கசன்னண.  

3. சங் இனக்ித்ில் மந்ர், அங். 

இொனிங்ம், தொரி ினனம், கசன்னண.  

4. ிழ்க் ொல், .சுத. ொிக்ம், தொரிினனம், 

கசன்னண. 

WEBSITE 



83  

ற்நின 

https://www.tamildigitallibrary.in/admin/assets/book/TVA_BO

K_0022468_%E0%AE%A8%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E

0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88_%E0

%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%

AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%89%E0%A

E%B0%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE

%AE%E0%AF%8D.pdf 

குறுந்கொன  

https://www.chennailibrary.com/ettuthogai/kurunthogai.html 

அொனூறு  

https://www.chennailibrary.com/ettuthogai/akananooru.html 

னித்கொன 

 https://learnsangamtamil.com/%E0%AE%A4%E0%AE%AE

%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D-

%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AF%88-

%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A4%

E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0

%AF%88/\ 

னல்னனப்தொட்டு 

https://learnsangamtamil.com/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%

E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D-

%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AF%88-

%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8D%

E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E

0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0

%AE%9F/ 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 2 2 2 - 1 

CO2 - 3 3 3 - 1 
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CO3 - 3 3 2 - 1 

CO4 3 - 2 2 - 1 

CO5 1 3 3 3 - 1 

Average       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூன்மாம் பருலம் 

பகு ி - I      ாள் -10 : 

 மு ன்ரப்பாடம் 

த ால்காப்பிம் – எழுத்  ிகாம் – I  

  ப்புள்ரிகள் : 4   

நநாக்கம் 

1. ழுத்துபின் னனப அநினத்ல். 

2. தன்னதனேம் கொி னதனேம் 

அநினத்ல். 
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3. ழுத்துபின் திநப்ன ற்றும் னனப 

அநினத்ல். 

4. மற்றுன உனனனப அநிந்து 

கொள்பனத்ல். 

5. ழுத்துபின் ொற்நம் குநித்தும் சிநப்ன 

னள் குநித்தும் அநினத்ல். 

 ாள் – 10 : த ால்காப்பிம் – 

எழுத்  ிகாம் - I 

அனகு -1 : தன்ன 

 அனகு -2 : கொி ன 

அனகு -3 : திநப்தில் 

அனகு -4 : னரில் 

அனகு -5 : கொன ன 

 

 

 

ாணலர் தபறும் பன் 

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 கொி னல் ழுத்துள், கொி இறுி 
ழுத்துனப அநிந்ினப்தர். 

CO2 ழுத்துள் திநக்ின்ந ினனனப 

அநிந்ினப்தர். 

CO3 ழுத்துபின் எனிப்ன னனந, உனம், 
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எனி அபனக் ற்நினப்தர். 

CO4 ழுத்துள் னனம்மதொது ற்தடும் 

ொற்நங்னபனேம், மொன்நல், ிரில், 

கடுல் ிினபனேம் அநிந்ினப்தர். 

CO5 கொனச் கசொற்ள், மற்றுன உனனள் 

தற்நி கபிினணப் கதற்நினப்தர். 

பாட நூல் 

1. கொல்ொப்திம், இபம்னர் உன, 

ழுத்ிொம், ினகல்மனி கன்ணிந்ி 

னச சித்ொந் தற்திப்னக் ம், கசன்னண. 

பார்ரல நூல்கள் 

1. கொல்ொப்திம் - ழுத்ிொம், 

ன.சண்னம்திள்னப (த.ஆ), தொரி ினனம், 

கசன்னண. 

2. கொல்ொப்திம் - ழுத்ிொம், ச.ம. 

சுப்திிம் (த.ஆ), ிொசர் திப்தம், 

கசன்னண, ஆநொம் திப்ன, 1990.  

3. கொல்ொப்திம் - ழுத்ிொம். 

கு.சுந்னெர்த்ி (த.ஆ), அண்ொனனப் 

தல்னனக்ம், சிம்தம், றுதிப்ன, 1991. 

4. ழுத்ினக்க் மொட்தொடு, கச.ன.சண்னம், 

உனத் ிொொய்ச்சி ிறுணம், றுதிப்ன, 

கசன்னண, 2001. 



87  

5. ிழ் ழுத்ில் அன்றும் இன்றும், 

ி.னனத்ிணம், ொனர் னத் ினனம், 

துன.  

WEBSITE 

ழுத்ிொம் 

https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%

E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0

%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0

%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%8E%E0

%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%

AE%A4%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%A

E%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/ 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 - - - 1 2 

CO2 2 - - - 1 - 

CO3 2 - - - 1 - 

CO4 2 - - - 1 2 

CO5 2 - - - 1 2 

Average       

 

மூன்மாம் பருலம் 

 பகு ி - I      

 ாள் 11 :மு ன்ரப்பாடம்  

த ால்காப்பிம் – தசால்ய ிகாம் – I      

 ப்புள்ரிகள் : 4 

நநாக்கம் 
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 1. கசொற்கநொடர் அனக்க் ற்றுக் 

கொள்பனத்ல். 

 2. ொறுதொடின்நித் கொடனப்னதப் னரிந்து 

கொள்பனத்ல். 

 3. கதர், ினணச் கசொற்பின் னனப 

அநிந்து கொள்ப னத்ல். 

 4. கசொற்பின் சிநப்ன ினனனப 

அநினத்ல். 

 5. அறுனப் கதர்பின் சிநப்னக் கூறுனப 

அநினத்ல். 

 ாள் – 11 : த ால்காப்பிம் – 

தசால்ய ிகாம் - I 

அனகு - 1 : ிபிொக்ம் 

அனகு - 2 : மற்றுனில் 

அனகு - 3 : மற்றுன ங்ில் 

அனகு - 4 : ிபின 

அனகு - 5 : கதரில் 

 

 

 ாணலர் தபறும் பன் 

 

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 இனக்த்மொடு கதொனந்ி 
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கசொற்கநொடர்னபப் தினின்நி 
அனக் ற்நினப்தர். 

CO2 கதொனள் கதொிந் கசொற்கநொடர்னப 

மற்றுன உனனனபக் கொண்டு 

அனக்கும் ிநனணப் கதற்நினப்தர். 

CO3 கதொனண்ன ொற்நத்ிற்மற்த உனனள் 

ங்கும் ித்ன அநிந்ினப்தர். 

CO4 னிப்தட்ட ிபிச் கசொற்னபப் 

தன்தடுத்தும் ிநன் கதற்நினப்தர். 

CO5 அறுனப் கதர்பின் சிநப்னக் 

கூறுனபனேம் தின்றுனம் 

இடங்னபனேம் கபிொக் ற்நினப்தர். 

 பாடநூல் 

1. கொல்ொப்திம் – கசொல்னிொம், 

மசணொனர் உன, ினகல்மனி 
கன்ணிந்ி னச சித்ொந் தற்திப்னக் 

ம், றுதிப்ன, கசன்னண, 2001. 

2. கொல்ொப்திம் - கசொல்னிொம், றுதிப்ன, 

ினகல்மனி கன்ணிந்ி னச சித்ொந் 

தற்திப்னக் ம், கசன்னண-18. 

 பார்ரல நூல்கள் 
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1. கொல்ொப்திம் – கசொல்னிொம், 

ன.சண்னம்திள்னப (த.ஆ.), னல்னன 

ினனம், கசன்னண. 

2. கொல்ொப்திம் – கசொல்னிொம், 

ச.ம.சுப்திிம் (த.ஆ.), மசணொனம், 

ிழ்ண் திப்தம், கசன்னண, 2003.  

3. கொல்ொப்திம் – கசொல்னிொம், 

மசணொனம், கு.சுந்னெர்த்ி (த.ஆ.) 

அண்ொனனப் தல்னனக்ம், சிம்தம், 

னென்நொம் திப்ன, 1996. 

4. கசொல்னினக்க் மொட்தொடு, 

கச.ன.சண்னம், அனணத்ிந்ி 

கொிிற் ம், அண்ொனனப் 

தல்னனக்ம், சிம்தம்.  

5. கதர்ச்கசொல், இனடச்கசொல், உரிச்கசொல், 

ினணச்கசொல், மொ. இசுமல், சர்மொ 

இனக்ிப் தண்ன, துன.  

 

WEBSITE 

கொல்ொப்திம் கசொல்னிொம் 

 http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/89 

vellaivaranar/tholkappiyamnannoolsollathikaram.pdf 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 - - - 1 2 

http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/89
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CO2 - - - 1 1 2 

CO3 2 - - 1 1 2 

CO4 2 - - 1 1 2 

CO5 2 - - 1 1 1 

Average       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூன்மாம் பருலம் 

 பகு ி - II      லிருப்பப் பாடம் – 

III 

  ிறில் கணினிப் பன்பாடு       

 ப்புள்ரிகள் : 3 நநாக்கம் 

 1. ணீத் கொில் தட்த பர்ச்சிில் 

ிணிின் தன்தொட்னட அநினத்ல். 
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 2. ிழ் கொிில் னி ிணி கொிள் 

ற்றும் கன் கதொனனப உனொக்னத்ல். 

 3. னி னனச்கசொல்னொக்ம் ற்றும் 

கொிகதர்ப்னத உனொக்னத்ல். 

 4. ிழ் இனக்ி ஆய்ிற்குக் ிணிப் 

தன்தொட்னட உறுதுனொக்ிக் ிணி 
திப்தில் குநித் திற்சி அபித்ல். 

 5. ிழ்ச் கசொல்னொபர், தினத்ினத்ம் ற்றும் 

திநற்னநனேம் அநினத்ல். 

  ாள் – III :  ிறில் கணினிப் பன்பாடு 

 அயகு -1 : ிணி - கதொது அநினம் - ிணி 
னொறு – ன்கதொனலம் கன்கதொனலம் 

(Hardward and Software) - ிணிின் அனப்னச் 

கசல்தொடு - ிணிின் இன்னந பர்ச்சி. 
அயகு -2 : ிணி கொிலம் ில் 

உனொக்னம் (Computer Language & Programming) 

இந்ி கொி ட்டு கொி - உர்ினன 

கொி - கன்கதொனள் ில் உனொக்ம் 

(Software Programming) - கசற்தொட்டு கன்கதொனள் 

(System Software) - தன்தொட்டு கன்கதொனள் 

(Application Software) - தல்லூடம் (Multimedia) - 

இனம் (Internet)_ ின்ணஞ்சல் (E-mail) - 

ிணிின் னண தன்தொடுள். 
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அயகு -3 : ிணி கொிில் (Computational 

Linguistics) - இற்ன கொிள் ஆய்வு (Natural 

Language Processing - (NLP)) - இந்ி 

கொிகதர்ப்ன(Machines Translation) ிணி 
அொிில் (Computational Lexicography) – வு 

கொிில் (Corpus Linguistics) கசொல் திரிப்தொன் 

(Parser) 

அயகு -4 : எபி ி ழுத்துப் தடிப்தொன் (Optical 

Character Recognize) குல் அநிொன் (Voice Recognizer) 

- ிணி மொக்ில் கொி ஆய்வு கொி 
மொக்ில் ிணி ஆய்வு கசற்ன அநிவுத் 

ிநன்- ிணி இனக்ிஆய்வு. 

அயகு -5 : ிழ்ச் கசொல்னொபர் - கசொல்னொபரில் 

இடம் கதறும் கொிக் னிள் - கசொற்தின 

ினத்ி - சந்ிப்தின ினத்ி - 

இனக்ப்தின ினத்ி - தல்மறு 

அொிள் - கசொல்னனடவு - 

அரினசப்தடுத்ல் - னண 

கொிக்னிள் - தக் டினப்ன - 

இனடகபி அனத்ல் - தத்ி டினப்ன 

ழுத்துன தடம், அட்டன இனத்ல் - 

மொடு, ட்டம் மதொன்நன னல் - 

அனடப்னப் கதட்டி உனொக்குல் - அடிக்குநிப்ன 

ண்ிடல் - கதொட்டிடல் – அச்சடித்ல் 
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ாணலர் தபறும் பன் 

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 ிழ் கொி சொர்ந் ிணிின் 

தன்தொட்னட அநிந்ினப்தர். 

CO2 கொிகதர்ப்னத் துனநில் மர்ச்சி 
அனடந்ினப்தர். 

CO3 னி னனச் கசொற்னப உனொக்கும் 

ிநன் கதற்நினப்தர். 

CO4 குல் திவு ற்றும் னி 

கொில்தட்தங்னபப் திப்னத்துனநக்குப் 

தன்தடுத்துர். 

CO5 ிணி ொினொ இனக்ி ஆய்ன 

னழுனப்தடுத்துர். 

 

பாட நூல்கள் 

1. ிில் ிப்கதொநிில் ிழ், ச. தொஸ்ன், 

உொ திப்தம். 

2. ிழும் ிப்கதொநினேம், ன. ஆண்மடொ தடீ்டர், 

ற்தம் னத்ொனம். 

3. ிணினேம் ிழ்க் ற்தித்லும், சுத. 

ிண்ப்தன். 

4. இண்டர்கட், சுஜொொ. 
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5. ிப்கதொநி இலுக்கு அநினம், 

க.ினஷ்னெர்த்ி, அண்ொ 

தல்னனக்ம். 

 

பார்ரல நூல்கள் 

1. ிணி னனச்கசொற்ள், ற்தம் னத்ொனம். 

2. Introduction to Computer Science, Xavier. 

3. Introduction to Computer, Rajaram. 

4. An Introduction to Naturural Language Processing through 

prolog, C. Matthews. 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 - - - 2 3 3 

CO2 - - - 3 3 3 

CO3 2 - - 2 3 3 

CO4 1 - - 2 3 3 

CO5 3 - - 2 3 3 

Average       

 

 

 

மூன்மாம் பருலம் 

பகு ி - II      லிருப்பப் பாடம் – 

IV 

ஊடகலில்    

  ப்புள்ரிகள் : 3 நநாக்கம் 
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1. க்ள் கொடர்னச் சொணங்பின் 

கசல்தொடுனப அநி னத்ல். 

2. இில் ி சனெத்ன திிதனிக் 

னத்ல். 

3. ழுத்துக்னனின் னெனம் கொின 

பப்தடுத் னத்ல். 

4. ிபம்த உத்ிபின் ி தர்மொர் 

ிிப்னர்வு ற்தடனத்ல். 

5. க்லடணொண கொடர்தினன லுப்தடுத் 

னத்ல். 

 

IV - ஊடகலில்  

அயகு – 1:  னில் அநினம் ன்னனேம் - 

ல்னனனேம் - ல் கொடர்ன ிபக்ம் - 

கசல்னனந - தத்ிரினத் துனநின் 

அடிப்தனடக் கொள்னள் - தத்ிரினத் 

துனநிணர்க்குத் மனொண குிள் - 

தத்ிரினத் துனநின் கொில் அம்சங்ள் - 

தத்ிரினத்துனந, க்பொட்சிின் ஏர் அங்ம் - 

தத்ிரின ஏர் ஆற்நல்ிக் சனெச் சக்ி –

தத்ிரினின் டனலம், சலுனலம் - 

க்ள் கொடர்ன சொணம் - ொகணொனி 
ிழ்ச்சிள் - ொகணொனி ிிள் - 

ினப்தடங்ள் -கொனனக்ொட்சி ிழ்ச்சிள். 
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அயகு – 2 :  இில் னொறு. கொடக் ொனம் 

- ிழ் இில் னொறு - இழ்பின் 

னள் - இில் சட்டங்ள். கசய்ிச் 

மசரிப்னம் கசம்னொக்னம் - கசய்ி 
ஆசிரிர்ள், துன ஆசிரிர்பின் 

கதொதுொண திள் - கபிொட்டு, உள்ொட்டுச் 

கசய்ினபப் கதறும் னனந அனனந்து ிட்டும் 

கசய்ிள் - கசய்ினப மர்ப்தடுத்ல்.  

அயகு – 3 : தத்ி அனத்லும், ிறுத்க் 

குநிிடலும் - கொி னடக்குநிப்மதடு - கசய்ி 
ழுப்தடும் னனந னனப்ன னள் - ினப 

ரி மி ரி - னவுன னள் - உடல்தகுி 
அச்சுப்தடித்ினத்ம் குநிடீுள் - இில் 

னனச்கசொற்ள் - ட்டுனள் - கிழ்வுனள் 

- ிப்னன - னத்துப்தடங்லம் 

மனிச்சித்ிங்லம் ொகணொனி, 
கொனனக்ொட்சிக்கு ழுதும் னனநள். 

அயகு - 4: ிபம்தத்ின் த்துனம் 

கசல்தொடும் - ிபம்த அநங்ள் – இந்ி 

ொட்டில் ிபம்தங்ள். 

 

அயகு – 5:  க்ள் உநில், கசொற்கதொனள் 

ிபக்னம், னனநனேம் ிபம்தனம் 

கதொதுக்ள் கொடர்னம் - அசொங்னம் க்ள் 
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கொடர்ன னனநலம் - ிட்டிடுல் - னடிவு 

கசய்ல் - க்ள் கொடர்ன சொணங்ள். 

 

ாணலர் தபறும் பன் 

CO.NO ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 க்ள் கொடர்னச் சொணங்பின் 

கசல்தொடுனபத் கரிந்துக் 

கொள்லர். 

CO2 தத்ிரின ஏர் ஆற்நல் ிக் சக்ி 
ன்தனத் கரிந்து கொள்ர். 

CO3 தினின்நி ழுவும், மதசவும் மர்ச்சிப் 

கதற்நினப்தர். 

CO4 தர்மொர் ிிப்னர்வு தற்நித் 

கரிந்துக்கொள்ர். 

CO5 ஊடங்னபத் ம் ண்ங்னப 

கபிப்தடுத்தும் னத்துக் பொப் 

தன்தடுத்த் கரிந்ினப்தர். 

பாட நூல்கள் 

1.  ொ.தொ.குனசொி - இில் னன, தொரி 

ினனம், கசன்னண. 

2. ஊடில், துன. ிண்டன், னிி 
திப்தம், கரிணொ னக் ஹவுஸ், அனந்ன, 

கசன்னண. 
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பார்ரல நூல்கள் 

1. இில், இொ. மொண்டதொி, ற்தம் 

தனம், துன.  

2. ிழ் இழ்ள்- மசொகன, கசன்னணப் 

தல்னனக் ம், 1975 

3. ிபம்தக்னன – . ிணொனெர்த்ி, 
தொரிினனம், கசன்னண. 

4. தத்ிரின இல் – டொக்டர் ங். ின், 

தொரிினனம், கசன்னண. 

 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 - - - - 3 2 

CO2 - - - 1 3 2 

CO3 2 - 2 1 2 2 

CO4 - - - - 2 2 

CO5 - - - - 2 2 

Average       
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மூன்மாம் பருலம்   பகு ி–II 

 ப்புள்ரிகள் : 3 

 

Course  EXTRA INTERDISCIPLINARY 

ELECTIVE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூன்மாம் பருலம் பகு ி – II 

  ப்புள்ரிகள் : 2 
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Course   Skill based elective     

 

RESEARCH SKILLS - ஆய்லில்  ிமன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூன்மாம் பருலம்   

  ப்புள்ரிகள் : 2 

இனடினனப் திற்சி சொன்நிழ் 

Internship Training 
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ினபவு (Out Come) 

● மடி அனுதப் திற்சிின் னெனம் 

குிப்தடுத்ிக் கள்பல். 

● இன் ிப் திற்சி மற்கொண்ட 

துனநச்சொர்ந்து, மனனொய்ப்தில் 

னன்னுரினப்  கதறுல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நான்காம் பருலம் 

பகு ி - I         ாள் -12  

மு ன்ரப்பாடம் சங்க இயக்கிம் – II

  ப்புள்ரிகள் : 4 
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  நநாக்கம்  

1. சங்ப் னநப்தொடல்பின் ொினொப் 

னனர்பின் னனனன அநினத்ல். 

2. ொழ்ில் அநங்னபக் ற்நல் ற்றும் ொன 

ஆொய்ச்சிின் ொினொத் ிின் 

கொன்னன அநினத்ல். 

3.  அக்ொன க்பின் சிநப்ன ற்றும் ொட்டு 

பம் மதொன்நச் கசய்ினப அநினத்ல். 

4. தந்ிரின் மதொர் னனந, தொசனந கசய்ி 
குநித்து அநினத்ல். 

5. அக்ொன க்பின் தக்க்ம் 

தண்தொட்டுக் கூறுள் மதொன்நற்னநத் கரிந்து 

கொள்பனத்ல். 

 ாள் – 12 :  சங்க இயக்கிம்  - II 

அனகு -1 : னநம் தற்நி அநினம் - 

கொனன  

அனகு -2 : னநொனூறு – 20 தொடல்ள் 

(கட்சி  28, 257; ந்ன 259, 298 ; ஞ்சி 16, 213 ; 

ொஞ்சி 194, 341 ; கொச்சி 109,271 ; தும்னத 278, 303 ; 

ொன 86, 335; தொடொண் 101, 184 ; கதொதுில் 28, 

189 ; னக்ினப 83 ; கதனந்ின 147). 

அனகு -3 : ினனனொற்றுப்தனட  

அனகு -4 : சிறுதொொற்றுப்தனட 
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அனகு -5 : கடுல்ொனட  

 

ாணலர் தபறும் பன்  

CO.N

O 
ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 சனொத்ில் எனன எனர் 

ஆற்றுப்தடுத்ி  (கநிப்தடுத்துல்) உவும் 

ணப்தொன்னப் கதற்நினப்தன 

அநிந்ினப்தர். 

CO2 அக்ொன க்பின் ொழ்ில் 

கநிமொடு, இனசக் னிபின் 

தட்தங்ள் குநித் அநினனேம் 

அநிந்ினப்தர். 

CO3 தண்னட ிரின் சனெத் கொடர்ன 

குநித் கசய்ினப அநிந்ினப்தர். 

CO4 தந்ிரின் ீம், ொல் அநிந்ினப்தர். 

CO5 அக்ொன க்பின் தக் க்ப் 

தண்தொட்டுக் கூறுனப அநிந்ினப்தர். 

பாடநூல் 

1. தத்துப்தொட்டு, ிழ்ப் தல்னனக்ம், 

ஞ்சொவூர்.  

2. னநொனூறு,ினகல்மனி கன்ணிந்ி னச 

சித்ொந் தற்திப்னக் ம், கசன்னண. 
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பார்ரல நூல்கள் 

1.  ிர் சொல்ன, சு. ித்ிொணந்ன், தொரி 

ினனம், கசன்னண, 2021. 

2. தத்துப்தொட்டு ஆொய்ச்சி, ொ. 

இொசொிக்ணொர், கசன்னணப் 

தல்னனக்ம், 1970. 

3. சங் இனக்ிம் னழுனனேம், ினகல்மனி 
கன்ணிந்ி னச சித்ொந் தற்திப்னக் 

ம், கசன்னண. 

4. சங் இனக்ிச் கசொற்கதொிவு ரினச, 

ினகல்மனி கன்ணிந்ி னச சித்ொந் 

தற்திப்னக் ம், கசன்னண. 

WEBSITE 

ினனனொற்றுப்தனட 

http://www.tamilvu.org/ta/library-l1100-html-l1100ind-120598 

தத்துப்தொட்டு 

http://www.tamilvu.org/ta/library-l1100-html-l1100ind-120598 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 2 3 1 2 - 2 

CO2 - 3 2 1 - 2 

CO3 - - 1 1 - - 

CO4 1 3 2 - - 2 

CO5 - 3 2 2 - - 

Average       

http://www.tamilvu.org/ta/library-l1100-html-l1100ind-120598
http://www.tamilvu.org/ta/library-l1100-html-l1100ind-120598
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நான்காம் பருலம் 

பகு ி - I      ாள்- 13   

 மு ன்ரப்பாடம்                

த ால்காப்பிம் – எழுத்  ிகாம் – II  

  ப்புள்ரிகள் : 4    

நநாக்கம் 

1. உனனபின் தன்தொடுனப அநினத்ல். 

2. உிகழுத்துள் ங்ி னம் ினனன 

அநினத்ல். 

3. கய்கழுத்துபின் னர்ச்சிில் கய் 

ங்குனன அநினத்ல். 

4. குற்நிலுச் கசொற்ள் னனம் னர்னன 

அநினத்ல். 

5. ழுத்துபின் னர்ச்சி ற்றும் அற்நின் 

தன்தொடுனப அநினத்ல். 

 ாள் – 13 : த ால்காப்பிம் – 

எழுத்  ிகாம் - II 

அனகு -1 : உனதில் 

 அனகு -2 : உிர் ங்ில் 

அனகு -3 : னள்பி ங்ில் 

அனகு -4 : குற்நிலுப் னரில் - I 

அனகு -5 : குற்நிலுப் னரில் – II 
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ாணலர் தபறும் பன்  

CO.N

O 
ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 உனனனபப் தன்தடுத்ிச் 

கசொற்கநொடர்னப உனொக்கும் ிநனண 

அநிந்ினப்தர். 

CO2 உிகழுத்துள் னனம் மதொது ற்தடும் 

க்த்னத் கரிந்ினப்தர். 

CO3 கய்கழுத்துபின் னர்ச்சின 

அநிந்ினப்தர். 

CO4 அறுனக் குற்நிலுச் கசொற்னபப் 

தன்தடுத்ிச் கசொற்கநொடர் அனக் 

அநிந்ினப்தர். 

CO5 ழுத்துபின் னர்ச்சின அநிமொடு 

அற்நின் தன்தொடுனபத் 

கரிந்ினப்தர். 

பாடநூல் 

1. கொல்ொப்திம், கொல்ொப்திர், இபம்னர் 

உன, ழுத்ிொம், ினகல்மனி 
கன்ணிந்ி னச சித்ொந் தற்திப்னக் 

ம், கசன்னண. 

பார்ரல நூல்கள் 
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1. கொல்ொப்திம் – ழுத்ிொம், 

ன.சண்னம்திள்னப (த.ஆ.), இபம்னர்  

உன,  தொரி ினனம், கசன்னண. 

2. கொல்ொப்திம் – ழுத்ிொம், ச.ம. 

சுப்திிம் (த.ஆ.), கய்ப்தன் திப்தம், 

கசன்னண. 

3. கொல்ொப்திம் – ழுத்ிொம். 

கு.சுந்னெர்த்ி (த.ஆ.), அண்ொனனப் 

தல்னனக்ம், சிம்தம். 1986. 

4. ழுத்ினக்க் மொட்தொடு, கச.ன.சண்னம், 

அனணத்ிந்ி கொிிற் ம், 

அண்ொனனப் தல்னனக்ம், சிம்தம். 

1980 

5. ிழ் ழுத்ில் அன்றும் இன்றும், 

ி.னனத்ிணம்,ொனர் னத் ினனம், 

துன.  

WEBSITE 

கொல்ொப்திம் ழுத்ிொம் 

https://store.tamillexicon.com/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%

E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0

%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0

%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D/%E0%AE%8E%E0

%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%

AE%A4%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%A

E%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D/ 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 
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 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 - - 1 - 1 

CO2 2 - - - - 1 

CO3 3 - - - - 1 

CO4 2 - - - - - 

CO5 3 - - - - 1 

Average       

 

 

நான்காம் பருலம் 

பகு ி - I      ாள் -14  

 மு ன்ரப்பாடம் 

    த ால்காப்பிம் – தசால்ய ிகாம் – II 

  ப்புள்ரிகள் : 4 

நநாக்கம் 

1. ினணச் கசொற்பின் தன்தொடுனபக் 

ற்னத்ல். 

2. இனடச் கசொற்ள் தின்று னம் இடத்ன 

அநினத்ல். 

3. கசய்னேலக்ம உரி கசொற்னப 

அநினத்ல். 

4. கசொற்னப ழுின்நிப் மதச, ழு, ற் 

னத்ல். 

5. கதொனலக்மற்நொற் மதொனச் கசொற்னப 

ொற்றும் ிநன் கதநனத்ல். 
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 ாள் – 14 : த ால்காப்பிம் – 

தசால்ய ிகாம் - II 

அனகு -1 : ினணில் - I 

 அனகு -2 : ினணில் - II 

அனகு -3 : இனடில் 

அனகு -4 : உரிில் 

அனகு -5 : ச்சில் 

ாணலர் தபறும் பன்  

CO.N

O 
ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 கசொற்பின் னனப உர்ந்து தொ 

இற்றும் ிநன் கதற்நினப்தர். 

CO2 கசொற்கநொடர் அனப்னனபத் கபிவுநக் 

ற்நினப்தர். 

CO3 கொடனப்னக் குநித்ப் னரிந்துர்னப் 

கதற்நினப்தர். 

CO4 இடணநிந்து ழுின்நிப் மதசவும் 

ழுவும் ற்நினப்தர். 

CO5 கசொற்னபப் கதொனலக்மற்த அனக்கும் 

ிநன் கதற்நினப்தர். 

பாட நூல் 

1. கொல்ொப்திம் - கசொல்னிொம், 

மசணொனம், ினகல்மனி கன்ணிந்ி 
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னச சித்ொந் தற்திப்னக் ம், றுதிப்ன, 

கசன்னண. 

பார்ரல நூல்கள் 

1. கொல்ொப்திம் – கசொல்னிொம், 

ன.சண்னம்திள்னப (த.ஆ.), னல்னன 

ினனம், கசன்னண. 

2. கொல்ொப்திம் – கசொல்னிொம், 

ச.ம.சுப்திிம் (த.ஆ.), மசணொனம், 

ிழ்ண் திப்தம், கசன்னண, 2003.  

3. கொல்ொப்திம் – கசொல்னிொம், 

மசணொனம், கு.சுந்னெர்த்ி (த.ஆ.) 

அண்ொனனப் தல்னனக்ம், சிம்தம், 

னென்நொம் திப்ன, 1996. 

4. கசொல்னினக்க் மொட்தொடு, 

கச.ன.சண்னம், அனணத்ிந்ி 

கொிிற் ம், அண்ொனனப் 

தல்னனக்ம், சிம்தம்.  

5. கதர்ச்கசொல், இனடச்கசொல், உரிச்கசொல், 

ினணச்கசொல், மொ. இசுமல், சர்மொ 

இனக்ிப் தண்ன, துன.  
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WEBSITE 

கொல்ொப்திம் கசொல்னிொம் 

 http://www.tamilvu.org/library/nationalized/pdf/89-

vellaivaranar/tholkappiyamnannoolsollathikaram.pdf 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 3 - - 1 - 1 

CO2 3 - - 1 - 2 

CO3 2 - - 2 - 2 

CO4 3 - - 2 - 1 

CO5 3 - - 3 - 2 

Average       

 

 

 

 

 

 

 

நான்காம் பருலம் 

பகு ி - I       

 லிருப்பப்பாடம் : V 

   ஒப்பியக்கிம்    

  ப்புள்ரிகள் : 3 

       

நநாக்கம் 

1. திநகொினபக் ற்று அநினத்ல். 
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2. இனக்ித்ின் கதொதுத்ன்னள் 

னழுனனேம் கதநனத்ல். 

3. எப்தினக்ிக் மொட்தொடுள் குநித்து 

அநினத்ல். 

4. னதுன இனக்ிக் கூறுனபப் தன்தடுத்ி 
எப்தடீ்டு ஆய்னப் கதனக்னத்ல். 

5. எப்தொய்வுக் பங்ள் குநித் அநினப் 

கதநனத்ல். 

 ாள் – V : ஒப்பியக்கிம் 

அயகு – 1 : எப்தினக்ிம் னனந - 

ிபக்ம் - மொற்நத்ிற்ொண அடிப்தனடள் - 

அநிில் உபில் - கொிில் ஆய்வுப் 

னதுனள் - தன்ள் - னத்து மறுதொடுள். 

அயகு – 2 : எப்தினக்ி ஆய்வு - மணொடுபில் 

பர்ச்சி னொறு திகஞ்சுக் மொட்தொடு - 

அகரிக்க் மொட்தொடு - இற்நின் ன்ன 

கன்னள் கசல்ொக்கு - ழுல் ற்நல் - 

னவுக் மொட்தொடு - எப்தினக்ி ஆய்வு கநி 
னனநள் - அநிில் னனந - ொ ொரிக் 

மொட்தொடு - அடிக்னத்துக் மொட்தொடு -

கூர்னநக் மொட்தொடு. 

அயகு – 3 : மசி இனக்ிம் உன இனக்ிம் 

- உனப் கதொதுன இனக்ிம் - உன 
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இனக்ிப்கதொதுனக் கூறுள் - எனகொி 
இனக்ி எப்தடீு - இனகொி இனக்ி எப்தடீு - 

தன்கொி இனக்ி எப்தடீு 

அயகு – 4 : எப்தொய்வுக் பங்ள் - மணொட்டு 

இனக்ிங்மபொடு எப்திடல் டகொி 
இனக்ிங்மபொடு எப்திடல் - ிொிட கொி 
இனக்ிங்மபொடு எப்திடல் - திந 

இந்ிகொி இனக்ிங்மபொடு எப்திடல். 

அயகு – 5:  ிில் இனக்ி எப்தொய்வு - 

பர்ச்சி னொறு -எப்தொய்வுக்குப் தங்கு தி 
ஆற்நி கதனக்ள் - எப்தொய்வு மதொதுொண 

அபவுஇல்னொனக் ொண ொங்ள் - 

இன்னந அசில் சூனில் அன் 

இன்நினொன. 

ாணலர் தபறும் பன் 

CO.N

O 
ாணலர் தபறும் பன் அமிக்ரக  -   CO-

STATEMENT 

CO1 திந துனநசொர்ந் அநிினணப் 

கதற்நினப்தர். 

CO2 னி இனக்ிக் மொட்தொட்டு 

னனனப அநிந்ினப்தர். 

CO3 எப்தினக்ித்ின் கதொதுத் ன்னள் 

னழுனனேம் அநிந்ினப்தர். 
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CO4 னதுன இனக்ிக் கூறுனபப் 

தன்தடுத்ி எப்தடீ்டு ஆனேம் அநினப் 

கதற்நினப்தர். 

CO5 எப்தொய்வுக் பங்ள் குநித் அநினப் 

கதற்நினப்தர். 

 

பாட நூல்கள் 

1. எப்தில் இனக்ிம், . னனொசதி, 
ொனச்சுடு திப்தம், கசன்னண, 2019. 

2. எப்தினக்ி அநினம், சங் இனக்ி எப்தடீு, 

ிண்ல், தொரி ினனம், கசன்னண. 

3. எப்தினக்ி மொக்ில் சங் ொனம், ிர். 

ொமன், சர்மொ இனக்ிப் தண்ன, 

துன. 1975 

பார்ரல நூல்கள்: 

1. எப்தொய்வுக் பங்ள், ஜி. ஜொன்சொனமல், 

ஆசிில் ிறுணம், கசன்னண, 1997. 

2. எப்தினக்ிம், . சச்சிொணந்ம், ஆக்ஸ்மதொர்டு 

னேணிர்சிட்டி திஸ், கசன்னண.1985. 

 

 ப்புள்ரி லிலப்படம் (MAPPING) 

 PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 PSO6 

CO1 1 - - 2 3 3 

CO2 1 - - 2 3 2 

CO3 2 - - 1 3 2 
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CO4 1 - - 2 3 3 

CO5 3 - - 2 3 3 

Average 1 - - 2 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நான்காம் பருலம் 

பகு ி - I          ாள் 15 

மு ன்ரப்பாடம் :  ிட்டக்கட்டுர (Project 

Work)       

  ப்புள்ரிகள் : 4 

⮚ ொொா்ள் ொங்ள் ினம்னம் னனப்தில் 

ஆய்ினண மற்கொள்பனொம். 

⮚ ிழ் இனக்ிங்ள் கொடர்தொண 

கதொதுத்னனப்னபில் ஆய்ினண 

மற்கொள்ப கநிப்தடுத்துல். 

⮚ னி ஆய்வுக் பங்ள் சுட்டப்தட்டு 

ொர்னப ஆய்ில் கநிப்தடுத்துல். 



117  

⮚ ஆய்ொபர்ள் ஆய்மட்டினண 100 தக் 

அபில் ஆொய்ச்சி கநினனநலக்கு 

உட்தட்டு உனொக்ல். 

⮚ ஆய்வுக்ட்டுன ீொண ொய்கொித்மர்வு 

டத்துல்.  

ொய்கொித் மர்ில் னநினனத் 

மர்ொபனம் கநிொபனம்       ணித்ணிம 40 

ிப்கதண்ள் ங்குர். 

இவ்ினர்ம் ிப்கதண்பின் சொசரி 

ிப்திடப்கதற்று, அ ிப்தடீ்டு ிப்கதண் 40 

ணக் க்ிடப்கதறும். 

ஆய்மடு னநத்மர்ொபொல் 

ிப்திடப்கதற்று ிப்கதண் 

ங்ப்கதறும்.னநிப்தடீு – 60 ிப்கதண்ள். 

நான்காம் பருலம்  பகு ி – II

  ப்புள்ரிகள் :2 

Course : Skill Based Elective    

SWAYAM - MOOC 

All PG Students Are asked to enrol in SWAYAM 

MOOC Online course. 

Students should enrol at least one course in each year. 
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Evaluation (Internal) is done at the end of II Semester (For I 

PG) and IV Semester (For II PG) and the marks will be entered 

in the respective places. 

If students enrolled in more than one MOOC- course in 

the same senester / same year, the option of subject for 

evaluation will be given to the same course / subject will be 

considered for internal evaluation. 

Further if students registered and clear the Mooc 

course, the credits earned by them will be given as extra credit. 

Internal External Total Credit 

50 

(20+15+15) 

(i) 20 for Enrolment 

(ii) 15 for Assignment 

(iii) 15 for Presentation 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

2 
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