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DEPARTMENT OF TAMIL CLASS: I B.Com (General, PA, B&I, CM)  

Semester 
Course 

Type 

Course 

Code 
Course Title Credits 

Contact 

Hours/week 
CIA Ext Total 

I Part 1 20U1TKL1 பொதுத் தநிழ் -1 1 3 25 75 100 

        
குறிக்க ோள் 

 திநித அம், பொது அம் உரபக்கும் அநொல்கின் 

பொருண்ரநகரத் பதிதல். 

 க்தி நபின் அடிப்ரைகர  உணபச் பெய்தல். 

 கயிரதகின் குினடீ்டுப் டிநப் ண்புகரப் னிற்றுயித்தல். 
 
அகு: 1 அ இக்கினம்              (10 நணி நபம்) 
 அ)  திருக்குள்   -  பொருள்பெனல்யகக(10 குள்கள்) 
 ஆ)  ொடினொர்   -  ட்ொபொய்தல் அதிகொபத்தில் முதல் 5 ொடல்கள் 
 இ)  இினகய ொற்து  –  பகொல்ொகந முன் இிது ... 
          நொநமிந்த ின் யொமொகந… 
     த்தும் பகொடுத்தும்…… 
 
அகு:  2 க்தி இக்கினம்                             (8 நணி நபம்) 
 1.  திருீற்றுப்திகம் - நந்திபநொயது ீறு…..(திகம் முழுகநமம்)  
 2.  ஆண்டொள் - திருப்ொகய - முதல் 10 ொடல்கள்.   
 
அகு:  3 இக்கொ இக்கினம்                 (7 நணி நபம்) 
 அ)  ொபதினொர் – கொக்ககச் ெிகிிந ந்தொொ…. 
 ஆ)  ொபதிதொென் – கினிகட ஏின……. 
 இ)  மு. நநத்தொ – நதெப்ிதொயிற்கு ரு பதருப்ொடகின் அஞ்ெி 
 
அகு:  4 உகபகட இக்கினம்                          (10 நணி நபம்) 
           ண்கடனத் தநிமகத்தில் யணிகம் – நனிக ெீி. நயங்கடெொநி 
           (முதல் ஐந்து கட்டுகபகள் - 1. ெங்க கொ நக்கள் யொழ்க்கக 2. ண்டநொற்று  
       3.  நொக்குயபத்துச் ெொதங்கள் 4. தநிழ்ொட்டு யொணிகர் 5. ிொட்டு யொணிகர்) 
 
அகு: 5  இக்கணமும்  னிற்ெிமம்                (10 நணி நபம்) 
 அ) எழுத்துகின் பொதுப்ிப்பு. 
 ஆ)  ிறுத்தற் குிகின் னன்ொடு. 
 இ)  கடிதங்கள் எழுதப் னிற்ெி –  நயண்டுநகொள், புகொர், முகனடீு   
 ஈ)  கட்டுகபகள் எழுதப் னிற்ெி - இந்தினற்றுகந, தொய்பநொமி யமிக் கல்யி, தன்யபொறு
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போடநோல் ள் 
1. பொதுத்தநிழ் – 1, பதொகுப்பு – தநிழ்த்துக, நதுகபக் கல்லொரி, நதுகப 
2. ண்கடனத் தநிமகத்தில் யணிகம் – நனிக ெீி. நயங்கடெொநி, பகௌபொ திப்கம், திருச்ெி, 

2017 
 
போர்வை நூல் ள் 

1. ற்நிழ் இக்கணம், ைொக்ைொா் பெொ.பநெியம், ஐந்திரணப் திப்கம், பென்ர, 2016. 
2. தநிழ் இக்கின யபொறு, அ.கொ.பருநொள், சுதர்ென் புக்ஸ், ொகர்நகொனில், 2018. 

 
இவையம் 

1. www.maduraiproject.com 

2. www.noolagam.com  

 
கற்பித்தல் முறைகள் 
      மூநொல்கள், இகெக் நகொர்கயகள்,  யிக்கக்கொட்ெிகள் (ிிடி) 
 
ொடத்திட்டம் - யகபயொொா் 
முகயொா் . இபத்திக்குநொர், உதயிப் நபொெிரினொா் 

http://www.maduraiproject.com/
http://www.noolagam.com/
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LESSON PLAN 

UNIT DESCRIPTION 

Hrs-45 

(Three 

for a 

week) 

Mode 

அகு -1 

அ இக்கினம் நபம்) 
அ) திருக்குள் -     
பொருள்பெனல்யகக(10குள்கள்). 
ஆ) ொடினொர் ட்ொபொய்தல் அதிகொபத்தில் - 
முதல் 5 ொடல்கள். 
இ) இினகய ொற்து –     
பகொல்ொகந முன் இிது ... 
நொநமிந்த ின் யொமொகந… 
த்தும் பகொடுத்தும் . ... 
 

10 

 

கரும்ரக, 
 மூநொல்கள்,  
யிக்கவுரப, 
இரெக்ககொர்ரயகள்  

அகு -2 

க்தி இக்கினம்                             
1. திருீற்றுப்திகம்  - நந்திபநொயது ீறு….. 
(திகம் முழுகநமம்) 
2. ஆண்டொள் - திருப்ொகய - முதல் 10 
ொடல்கள். 

8 

 
 

கரும்ரக,  
மூநொல்கள்,  
 யிக்கவுரப,  

அகு -3 

இக்கொ இக்கினம்                      (7 நணி நபம்) 
அ) ொபதினொர் – கொக்ககச் ெிகிிந 
ந்தொொ…. 
ஆ) ொபதிதொென் – கினிகட ஏின…….. 
இ) மு. நநத்தொ – நதெப்ிதொயிற்கு ரு 
பதருப்ொடகின் அஞ்ெி 

07 

 

; கரும்ரக, 
மூநொல்கள், 
 யிக்கவுரப,  
உரபனொைல் 

அகு -4 

உகபகட                       
ண்கடனத் தநிமகத்தில் யணிகம் – நனிக 
ெீி. நயங்கடெொநி 
முதல் ஐந்து கட்டுகபகள் -    
1. ெங்க கொ நக்கள் யொழ்க்கக  
2.  ண்டநொற்று  
3. நொக்குயபத்துச் ெொதங்கள்  
4.  தநிழ்ொட்டு யொணிகர் 
5.  ிொட்டு யொணிகர் 

10 

 
 

 
; 
 
 
  யிக்கவுரப 

அகு -5 

இக்கணமும் னிற்ெிமம்  
அ) எழுத்துகின் பொதுப்ிப்பு 
ஆ) ிறுத்தற் குிகின் னன்ொடு 
இ) கடிதங்கள் எழுதப் னிற்ெி – நயண்டுநகொள், 
 புகொர், முகனடீு   
ஈ)  கட்டுகபகள் எழுதப் னிற்ெி – இந்தின 
 ற்றுகந, தொய்பநொமி யமிக் கல்யி, 
 தன்யபொறு 

10 
 
 

கரும்ரக, 
மூநொல்கள்,  
பநொமிப் னிற்ெி 
கடிதம்,கட்டுரப -
எழுதப்னிற்ெி 
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COURSE OUT COME 

CLO கற்ைலின்  வெளிப்பாடு 
Knowledge 

level 

CLO1 கயிகதகள் உருயொக்கின அக, பு நொற்ங்கக அிதல். K1, K2 

CLO2 
க்திஇக்கினங்கள் யமி திநித டத்கதகில் ஏற்ட்ட 
இகநொற்ங்ககப் புரிதல். 

K2 

CLO3 
ட்ின் திம், பெய்ந்ன்ினிதல், கல்யினின் அயெினம் நொன்யற்க 
அ இக்கினங்கள் யமினில் உணர்தல். 

K1, K2 

CLO4 
நபபுெொர்ந்த யணிகத்கத ிகவுடுத்தல், ொபம்ரின 
ெந்கதமுகககத் பதிதல். 

K2,K3 

CLO5 இக்கணபிமுககக  இக்கினத்துடன் இகணத்துப் குத்திதல். K4 

 

CLO-PSO Mapping 

CLO|PSO PSO1 PSO2 PSO3 PSO4 PSO5 

CLO1 - - 1 1 - 

CLO2 - - 2 2 - 

CLO3 - - 3 3 - 

CLO4 - - 4 4 - 

CLO5 - - 3 3 - 
 


